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ЗОРА е !

РУБИКОН НА ПОБЕДАТА 
ИЛИ АПОКАЛИПСИС НА УНИЖЕНИЕТО?!

Човешкият разум нерядко има 
навика да забравя, че „Една 
идея, която не е осъществена, 
не е нито победeна, нито пък 

опровергана. Една необходимост, дори 
отложена, не става от това по-малко 
необходима. Тъкмо напротив, само иде-
али, които не са се изхабили или ком-
прометирали, тъй като са останали 
неосъществени, продължават да въз-
действат на всяко поколение като еле-
мент на нравствено издигане. Само те, 
все още неосъществените, се възраждат 
непрестанно“. (Цвайг, Ст. Еразъм, Маге-
лан, Фуше. С., 1971, с. 180). С други думи, 
но същото, казва и Иван Вазов: „Не се 
гаси туй, що не гасне“. Очевидно това е 
израз на непобедимостта на същия 
този човешки разум, който ни доказ-
ва, че идеалът, заедно с творчеството, 
любовта, истината и мъдростта, пред-
ставляват неопровержимото доказа-
телство за величието и безсмъртието 
на човешкия дух.  

От неразбирането на дълбокия сми-
съл на тази истина се раждат много аб-
сурди на човешките изкушения. Този па-
радокс най-добре е изразен от Габриел 
Лауб:* „Най-отявлените поддръжници 
на робството не винаги са били робовла-
делците, а привилегированите роби.“ По 
силата на тези абсурди мнозина и днес са 
в плен на заблуждението, че през пери-
ода, непосредствено след Втората светов-
на война, много „невинни хора” са стана-
ли жертва на „комунистическата дик-
татура”. 

Думи за „призрака“
Това не е просто заблуждение. Това 

е доказателство за интелектуален де-
фект, за логическа патология, която 
пречи на индивида да вижда нещата в 
тяхната обективна реалност. Когато се 
говори за призрака на комунизма, най-
напред трябва да се държи сметка за ис-
тината. Не е логично наистина да се от-
рича нещо, което все още е „призрак”. Но 
не бива да се забравя, че този „призрак“ 
вече два века се появява в най-светли-
те въжделения на милиони хора по Зе-
мята. Парадоксалното в случая обаче е, 
че тези, които наистина живеят в „кому-
нистически условия” най-често твърдят, 
че комунизмът е една утопия, която ни-
кога и никъде няма и не може да се осъ-
ществи. Други отиват и по-далече, като 
твърдят, че комунизмът е зло, което не 
трябва да се осъществява. Те припис-
ват на комунистическата идеология от-
вратителни качества, присъщи най-ве-
че на тях самите, както и на техните охра-
нители. Трети се посвещават на усилия, 
да окарикатуряват комунизма. 
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Комунизмът е хубаво нещо, но 
по-добре е да си остане в трудове-
те на Маркс и Енгелс. И добавят: 
Да, капитализмът загива, но 
„хорошо пахнет“. Не е чудно, че 
подобни смешници имат само-
съзнанието, че уж предпазват 
милиони наивници по Земята 
от тази опасна идеология. 

В религиозните книги са опи-
сани два вида  убежище на щас-
тието - Рай – земен и отвъден. 
Критиците на марксовия кому-
низъм не обичат да споменават за 
тях. Първо, защото макар да об-
виняват Маркс и неговите по-
следователи в бездуховен ате-
изъм, самите те се проявяват 
като по-големи атеисти, защото 
не вярват в никой от двата вида 
Рай. В този, в който те живеят, не 
вярват, защото знаят, че е прес-
тъпен изначало, че е сътворен от 
нещастието на милиони хора и за 
нищо на света не искат да преот-
стъпят тази тегоба в отговорност 
на някого другиго и поради това 
най-цинично, му препоръчват 
Рая в отвъдния свят. 

Заразените с бацила на анти-
комунизма, хилядократно пов-
тарят, че „Съществуването пред-
хожда същността”! Този основен 
принцип на философите екзис-
тенционалисти, отначало докрай 
е отхвърлян от марксистите. 
Както често се случва в историята 
на науката, заради съдържанието 
или поради личностни конфли-
кти между учените, опоненти-
те взаимно не признават един 
другиму  научните постижения, 
дори когато са обективна реал-
ност.

Стратегия на 
безпаметството**

Посоченият „интелектуален 
подход“ е широко разпространен. 
Не е трудно да се забележи как си-
нове и внуци на ревностни слуша-
тели на радиостанцията „Гласът 
на Америка”, удобно забравят, 
че още на 3 юни 1943 г. амери-
канският президент Франклин 
Рузвелт заявява: „Тези, които 
днес управляват България, не ще 
я управляват, когато войната 
свърши. Те ще бъдат съдени като 
криминални престъпници за мно-
гобройните си безчинства“. Една 
година по-късно, в реч по Би Би 
Си, на 18 юли 1944 г., британ-
ският премиер Уинстън Чър-
чил заявява същото: „За негово 
нещастие, българският народ, се 
оглавява от чужда на национал-
ните интереси династия, която 
е жесток лакей на падналата на-
цистка сила“.  Мълчат и мнозина 

от тези, които са прочели дневни-
ците за посоченото време, а и за 
по-рано, още от 1884-1898. Един 
от строителите на нова България 
- Григор Начович (1845-1920), е 
записал, че „Днешният режим у 
България има за принцип експло-
атирането на производителна-
та класа… Този е принципът на 
нашата либералия. Една олигар-
хия от 500-600 души, добре свър-
зана помежду си по причина на 
интересите си, е заграбила кмет-
ствата, общинските и окръжни-
те служби, държавните служби и 
смуче кръвта на народа, когото 
презира и отблъсква от управле-
нието. Производителната класа 
се мъчи и произвежда само за гое-
нето на тия няколкостотин ти-
рани – пиявици. Тъй щото анар-
хията в управлението е в пълния 
си разгар“.*** При това добре из-
вестно е, че Григор Начович не е 
изпитвал симпатии към  соци-
алистическите идеи, нито към 
Русия, която по-късно олице-
творява „болшевишката зараза“, 
нито към славянството и балкан-
ските обединения. Този факт и 
днес е достатъчно показателен, че 
не е необходимо да си проник-
нат от социалните идеи, за да 
видиш колко много си прили-
чат описаната от Григор Начо-
вич картина преди 135 години 
и ситуацията днес, в България, 
три десетилетия след така на-
речения „демократичен преход”, 
дело на потомците на същата 
онази олигархия, в симбиоза с 
перестроечните милионери.

Добре известно е също, че 
Народният съд не е творение на 
българските комунисти. Същи-
те мерки за наказание се прила-
гат и в други страни и без кому-
нистите да са дошли на власт. За 
фашистка дейност в Италия са 
осъдени 50 000 души; в Белгия 
са издадени 2940 смъртни при-
съди; във Франция са подве-
дени под съдебна отговорност 
90 000 души. Но там никой не 

обвинява за това комунистите, 
и никой не рови в мъртвилото 
на историческите бунища.

Здравият разум изисква да не 
се премълчава и 

другата страна на 
истината. 

Знае се, че в периода 1923-
1925 г. в България са убити 30 000 
души. В периода 1941-1944 г. са 
убити 9150 партизани и са раз-
дадени 62 870 милиона лева на-
града за главите им. Изгорени-
те къщи на участници в Съпро-
тивата са 2139. Защо се забравя 
това? Нима от библейски време-
на не битува законът на Мойсей? 
– „Око за око, зъб за зъб!“ Близо сто 
години след описаните събития 
и днес по улици и площади не-
истово крещят за възмездие и 
издигат паметни плочи за „не-
винните жертви на комунизма“. 
Тези хора, обявяващи себе си за 
защитници на правдата и пра-
вата на човека, премълчават ис-
тината, че „в кървавата борба сре-
щу фашизма“ у нас са паднали 
убити 9150 партизани, 20 070 
ятаци и невръстни деца; да си 
спомним Ястребино със Стой-
не, Ценка, Цветанка, Иван, Ди-
митринка, Надежда – разстре-
ляни заедно с родителите им на 
20 декември 1943 г. Да си спом-
ним Никола Вапцаров, Антон 
Попов, Атанас Романов, Петър 
Богданов и Георги Минчев – 
ритуално разстреляни в Гарни-
зонното стрелбище на 23 юли 
1942 г. Дори нещо повече. Има 
хора, настояващи българският 
народ да се примири с лъжата, 
че у нас не е имало фашизъм, 
както не е имало и партизан-
ско движение. Това е опит да се 
заличи от паметта на младите 
поколения една от най-кърва-
вите епохи, в най-новата исто-
рия не само на България, но и 
на Европа – Съпротивата сре-
щу монархо-фашизма. С какво 
тогава историята ще обяснява на 

поколенията участието в нея на 
30 100 партизани и членове на 
бойни групи; споменатите уби-
ти 9150 души, ятаците и помага-
чите, чийто брой се изчислява 
на около 200 000; преминалите  
през затворите и концлагерите  
31 250; участвалите във Втора-
та световна война 417 000 и за-
гинали в битките за победа над 
фашистката армия на Хитлеро-
ва Германия 10 733 българи во-
ини и доброволци?
Пред безпощадното дуло на 

смъртта
Очевидно е, че и днес сред 

нас живеят хора с притъпени 
сетива за смисъла и величието 
на подвига на българския на-
род в борбата срещу монархо-
фашистката диктатура и ка-
питалистическата експлоата-
ция и мизерия. Политическата 
конюнктура изисква на деца-
та да не се говори за тези, ко-
ито дори когато са изправени 
пред дулата на екзекуторите и 
пред грозните бесилки, когато 
са произнасяли предсмъртни-
те си слова, са вярвали и умира-
ли за една идея, вдъхновяваща 
и днес милиони хора борещи се 
за свободата и достойнството 
на своите народи. 

Думите на Антон Попов, 
произнесени от него пред безпо-

щадното дуло на  смъртта, заслу-
жават поклонническа почит: 
„Умирам за един нов свят, заявява 
той, който ще огрее с такава сил-
на светлина, с такава хубост, че 
моята жертва за него е нищо“. А 
един друг мъченик преди него, 
поетът Гео Милев, пише в пое-
мата „Септември“:

Човешкият живот
ще бъде един
безконечен 
възход – 
Нагоре! Нагоре!
Земята ще бъде рай – 
Ще бъде! 

Духът на тази вяра, макар 
и със закъснение от 3 десети-
летия, оживява с нова сила 
в признанията на проф. от 
САЩ, българката Ана Дурче-
ва, живяла 43 години в „кому-
нистическа” България: „На-
родната република ми даде лич-
ната свобода. Демокрацията 
отне част от нея.“ (в.“Труд“, 
20 август, 2017, с. 7).

И още нещо, което никога 
не трябва да се забравя: настоя-
щето е единственото възмож-
но време, с което разполагаме, 
за да променим света. Настоя-
щето постоянно ни напомня за 
очевидни истини, които не мо-
гат да бъдат заличени в истори-
ческата памет на поколенията и 
съвестта на разума, нито с кря-
съци, нито със злоба и жажда за 
отмъщение. Безсилни са пред 
истината лъжите за времето от-
преди три десетилетия. Ето про-
зорец към истината:
Населението на България се 
претопява застрашително

През 1944 година то възлиза 
на 6 910 000 души. През 1985 годи-
на, в черните години на социали-
зма, в България живеят  8 990 000 
души! През 2018 година, според 
доклада на ЦРУ, публикуван през 
м. март т.г., населението на Бълга-
рия възлиза на  6, 957 642 души. И 
тази цифра включва близо 2 ми-
лиона икономически емигранти! 
Няма друг случай в света, кога-
то страна е загубила 21% от насе-
лението си без да е имало война, 
чумни епидемии и природни бед-
ствия! Бедствия в България през 
тези 30 години се оказаха чудо-
вищната компрадорщина на уп-
равленските елити, пълното им 
безхаберие, крадливост и майко-
продавство. 

По данни на Българската сто-
панска камара: за периода 2008-
2017 г., са закрити 92 големи, 887 
средни и 2488 малки предприя-
тия! 

Днес се премълчава каква 
част от най-плодородните земи 
у нас вече е закупена от чужде-
нци чрез подставени лица. И се 
премълчават имената на полити-
ците, които промениха Консти-
туцията на Република България 
в угода на чужди интереси. Броят 
на обезлюдените села расте с вся-
ка изминала година. Голяма част 
от продуктивното население, вече 
казахме,  е в чужбина. В чужби-
на се раждат хиляди деца, ко-
ито утре няма да знаят откъде 
са тръгнали техните родители. 
Почти всеки ден по вестниците 
могат да се срещат тревожни за-
главия: „Управляващите отказ-
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ват да видят факти на същест-
вуването ни“, „България е пото-
пена в бедност, атрофия и безна-
деждност“ и пр., и пр. Днешните 
управници наричат изтъкване-
то на всички тези истини „опит 
за дестабилизация на властта”. 
Но как да се нарича власт, която 
нехае за живота на собствения си 
народ, който управлява, и за бъде-
щето на неговата държавност?

Свидетели сме на дълбо-
ка разруха на националния 
ни дух. Този синдром се изра-
зява в лековерно и нечестиво 
преписване на периода от гра-
дивните 45 години след Втора-
та световна война. Този пери-
од се пренаписва от позициите 
на пещерен антикомунизма, на 
чудовищен неолиберализма и 
обезумяла идеологическа исте-
рия. Под прикритието на фал-
шивите внушения за деиде-
ологизация - скодоумно творе-
ние на извратения политически 
разум – се отрича правдата на 
едно време, белязало всестран-
ния възход на България.  Рица-
рите на антикомунизма неумор-
но повтарят убогата „Уикипедия“, 
голословно отричат съзидател-
ния поход на поколения българи 
към достиженията на един нов 
живот, и сочат единствено труд-

ностите по пътя, за да прикрият 
с тях постигнатото.  Но най-вече, 
за да прикрият собствената си уп-
равленска немощ, водеща Бълга-
рия към бездната. Вместо това би 
следвало да прочетат The Gathe-
ring Storm и следващите томове, 
както и томовете на Маркс. Може 
би ще бъдат щастливи да научат, 

че твърдението „Религията е оп-
иум за народите“ не е на Маркс, 
а на немския писател Новалис 
(1772-1801); че в увода към крити-
ката на Хегеловата „Философия на 
правото“, Маркс цитира същия 
Новалис; че  „Който не работи 
– не трябва да яде!“ пък е цитат 
от Второто послание на апос-
тол Павел към Солуняните, ци-

тирано от писателя. Смешни и 
жалки в своята недоученост и за-
слепени от злоба, ирония и сакра-
зъм те приписват същата мисъл 
на Георги Димитров, в стремежа 
си да посочат доказателство за не-
демократичността на едно време, 
което осигуряваше хляб и поми-
нък на всеки българин. 

Все във връзка с това много 
често закачливи журналисти 
подмятат как по стените на ка-
бинетите на политици, бизнес-
мени и чиновници висят порт-
рети на Васил Левски, Иван Ва-
зов, Христо Ботев, Г. С. Раков-
ски и др., и как те остават само 
респектираща украса. За съжа-
ление, всичко това е вярно. Под 
тези портрети стоят най-често 
хора, които дори и за миг да са 
развълнували със своите посла-
ния. Самозабравилите се днешни 
величия, безсрамно се крият зад 
заветите на великите мъртви, ко-
ито за тях никога не са се превръ-
щани в устойчив нравствен казус. 
Те дори не знаят, че Г. С. Раков-
ски, е прогласил мъдростта: „Лю-
бовта към Отечеството превъз-
хожда всичките световни добри-
ни“, а през 1861 г., сякаш загледан 
в бъдещето е написал: 
„Ние не ще търпим, когато 

работят на разорение 

народността ни“. 
Ето, тези два вектора от на-

следството на бащата на българ-
ската национална революция, са 
най-необходими днес: любовта 
към Отечеството и непримири-
мостта към тези, които „работят 
на разорение на народността 
ни“. Но колко от управляващите 
ни днес свързват тези начала на 
великия възрожденец със себе 
си и със своята дейност?! 

Историческата памет на на-
рода не се основава на лъжи 
и изопачаване на истината, а  
на съхраняване на съвестта на 
разума.  Тази памет подсказва 
на поколенията в подходящ мо-
мент, че нерядко спомените за 
славни времена, отричани от 
озлобени нечестивци, се пре-
връщат в спомени за бъдещето. 
И защото носят духа на тези вре-
мена, те се съпреживяват като 
притаени реминисценции. По 
този начин времето ни напомня, 
че все още не е късно да осъзна-
ем и осмислим, че всичко около 
нас има своите исторически ос-
нования, и че настоятелно из-
исква да включим своите сили 
за възстановяването на същ-
ността и образа на една идея за 
справедливост, която има дъл-
боки корени в душите ни. И по-

ради тази причина, винаги кога-
то се заговори за историческата 
ни еволюция като нация, мисъл-
та ни се насочва към началото на 
този път в културната ни био-
графия.

Другото основание за непрес-
танно завръщане към тази идея 
е свързано с необходимостта от 
нов цивилизационен избор, ко-
ето в практически план означа-
ва възраждането на хуманис-
тичните идеали на културата и 
не бива да се бърка с пошлия 
нов цивилизационен избор. 
В наши дни този процес проти-
ча в контекста на нов Ренесанс 
и ново Просвещение със своите 
специфични форми на проявле-
ние в съвременни условия. А това 
означава търсене на алтерна-
тива на съвременната цивили-
зационна криза, чиито корени 
все по-убедително водят към 
неизлечимите пороци на ико-
номическия модел, известен 
като капиталистически начин 
на производство и уродлива об-
ществена уредба. Именно този 
модел на обществен живот носи в 
утробата си най-страшния пара-
докс, по силата на който „изоби-
лието ражда мизерия“. 

На стр. 4

Н
а 3 септември т.г. 
МВнР разпространи 
Съобщение, относ-
но събитие, органи-

зирано от Посолството на Ру-
ската федерация - „Изложба – 
74 години от освобождението 
на Източна и Централна Ев-
ропа от нацизма“. Изложбата 
предстои да бъде открита на 9 
сепетември и МВнР намира, 
че тя е „намеса във вътрешно-
политическия дебат“ на стра-
ната ни. Като не отрича прино-
са на СССР за разгрома на на-
цизма в Европа, в Съобщени-
ето на МВнР на РБългария се 
заявява, „че щиковете на Съ-
ветската армия донесоха на 
народите в Централна и Из-
точна Европа половин век ре-
пресии, заглушаване на граж-
данската съвест, деформира-
но икономическо развитие и 
откъснатост от динамиката 
на процесите в развитите ев-
ропейски държави“. След като 
подчертава, че МВнР няма 
никакво отношение към тази 

проява, дипломатическото ве-
домство на България отправя 
съвет: „Руското посолство да 
не заема позиция в подкрепа 
на съмнителната теза („ос-
вобождение“), която приви-
лигирова само някои полити-
чески среди в България“. МВнР 
подчертава също, „че от глед-

на точна на международно-
то право, деветосептемврий-
ският преврат е  пряка после-
дица от обявяването на вой-
на на България от страна на 
СССР на 5 септември 1944 г. 
и последвалото навлизане на 
съветски войски на терито-
рията на неутралната, спря-
мо СССР, България“. По-ната-
тък в Съобщението се посоч-
ва, че всичко това се е случило, 
„когато на власт е ново демо-
кратично правителство, кое-
то се е обявило за прекратя-
ване на връзките с нацистка 
Германия и е потвърдило по-

зицията на неутралитет на 
Царство България, спрямо Ру-
сия.“ „Последвалата временна 
окупация на България от Съ-
юзниците, която формално 
се е администрирала от пред-
ставители на коалицията, де 
факто се е упражнявала из-
ключително чрез съветското 

военно присъствие, поради ко-
ето дългосрочните последици 
за България били същите, ка-
квито и за страните от из-
точна Европа, попаднали в 
Съветската зона на влияние 
– 45 години управление на то-
талитарен режим опиращ се 
на болшевишко-ленинския ва-
риант на комунистическата 
идеология“.

Преразказах съобщение-
то и не знам да се смее ли чо-
век, да плаче ли или да пита 
и разпитва кой кога и защо 
насели етажите на диплома-
тическото ни ведомство със 

сламени хора, само конту-
рите на които и имената, на-
подобяват на нещо българ-
ско. Като например кадърът 
на „човека от плевнята“ Ру-
мяна Захариева.

Фактите са повече от драс-
тични, но нека най-напред от-
бележа, че за 140 години ди-

пломатически отношения 
между България и Русия не 
е известно нито от българ-
ска, нито от руска страна, да 
е излизъл официален доку-
мент с подобна демонстра-
тивна враждебност. На пър-
во четене Съобщението носи 
характер на начеваща криза 
в отношенията между двете 
страни, криза от различен, 
от по-висок порядък. Но 
още отсега може да се каже, 
че ако от това ниво тръгва 
„ефектът на пеперудата“, то 
ураганът „Денис“, който тези 
дни бушуваше над Бахами-

те, ще ни се стори прохла-
ден ветрец. 

Съобщението несъмнено 
е акт на провокация с мно-
говекторна насоченост. От 
една страна тя има чисто 
икономически измерения от 
така наречената „политика 
на сдържане“ на Русия: тор-
пилирането на възможност-
та газопроводът „Турски по-
ток“ да продължи през бъл-
гарска територия, както и 
осуетяването на строежа на 
АЕЦ „Белене“ с руско учас-
тие, със сигурност са задачи 
от непосредствен характер, 
които стоят на първо място 
в забранителния списък на 
съответни централи и посол-
ства. Тази провокация обаче 
решава и един друг, по-ва-
жен пробем, на който влас-
тта и неизброимите НПО-та, 
съвсем са изпуснали дискур-
са: огромен процент от бъл-
гарите продължават упори-
то да оценяват като най-по-
ложителни мястото и ролята 
на Русия в българската на-
ционална съдба. В този сми-
съл изглежда е преценено, че 
на това трябва да се сложи 
край, и че не може да се раз-
чита само на тролене по фо-
румите и на голословната 
активност на НПО-тата, кол-
кото масирано и все по-богато 
да е заплащането им. Ниската 
ефективност изглежда е нало-
жила други подходи. 
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РУБИКОН НА ПОБЕДАТА ИЛИ АПОКАЛИПСИС НА УНИЖЕНИЕТО?!
От стр. 3

Това е обективен резултат 
от нарастващата социална не-
справедливост и тоталната де-
хуманизация на човешката 
същност.

 Алтернативата
Началото на осъществява-

нето на алтернативата на този 
модел, е свързано с 9.IХ.1944 г., 
с победата на социалистиче-
ската революция преди 75 го-
дини. Претърпяла контрарево-
люцията на разрухата, нарече-
на „преход“ три десетилетия по-
късно, днес социализмът вече 
се свързва с идеята за устойчи-
вото развитие. Както е известно, 
през 1992 г. в Рио де Жанейро, 
на международна конферен-
ция, под патронажа на ООН, 
тази нова светогледна парадигма 
бе обявена за „Общо бъдеще“ на 
човечеството. Тогава 5000 уче-
ни от 184 страни предупредиха 
за апокалиптични заплахи за 
Планетата. Те обявиха, че ско-
ро ще дойде времето, когато ще 

бъде твърде късно за каквито и да 
са действия. Глобалните промени 
в климата са водеща  заплаха за 
планетата.

Английският учен Лав-
лок,**** формулира като при-
роден закон истината, съгласно 
която щом един вид започва да 
застрашава останалите видове, 
завършва с изчезване. Данните 
от изследванията на стотици уче-
ни показват, че докато през пе-
риода  след 1992 г. популация-
та на човечеството е нараснала с 
2 милиарда души, то популация-
та на всички останали видове е 
намаляла с почти 30 %. („Сега“, 
16 ноември 2017, с.7). Отрицател-
ните последици от действието на 
тези процеси в най-голяма степен 
се дължи на неразумната поли-
тика на едно малцинство, което 
в името на трупане на печалби, 
е готово да жертва наред с ми-
лионите хора, обречени на ми-
зерия и гладна смърт, и самата 
планета Земя.

Ето защо, отбелязването на 
75-годишнината на 9.IХ.1944 го-

дина трябва да се свързва с же-
ланието на по-голямата част от 
българския народ да се върнат 
в дневния ред на новото вре-
ме мъдростта и безпримерния 
съзидателен ентусиазъм на ня-
колко поколения българи в го-
дините след Втората световна 
война. Всъщност много интелек-
туалци днес ни внушават, че  на 
България й трябва дългосроч-
на перспектива, която някой да 
начертае; да събере около нея ума 
на нацията (доколкото е останал) 
и да вдъхне надежда на българи-
те, че нещо може да се промени. 

Но дори и думата „промяна“ 
дълбоко безпокои нечестиви-
те души. Напоследък в бастиона 
на капиталистическия начин на 
живот, основан на неолиберална 
духовно-идеологическа парадиг-
ма, големи групи от населени-
ето все по-категорично отсто-
яват социалистическата идея 
като алтернатива на днешното 
обществено устройство в свои-
те страни. Тази нарастваща убе-
деност е до такава степен, че за-

стави президента Тръмп да обяви 
своята решимост да не допусне 
нейното осъществяване. Дълбоко 
съм убеден, че същият антисоци-
алистически рефлекс е основание 
за истерията, в която изпадат оп-
ределени среди у нас, щом чуят 
думата социализъм…

Като команден звън
Но 75-те години от 9 септем-

ври 1944 г. носят в себе си посла-
ния, чието адекватно осмисля-
не все по-властно се превръща 
в камбанен звън като призив да 
се вслушаме в гласа на здравия 
разум. 

Първото от тези послания 
гласи: дълг на духовните вода-
чи на нацията е да формулират 
поуките и уроците на 75-те годи-
ни от 9 септември 1944 г., за да се 
осмисли по нов начин визията за 
бъдещето на Родината ни. Защо-
то непреходно е значението на ис-
тината, че във времена, когато уп-
равляващите са глухи към гласа 
на разума, мислещите хора не 
трябва да мълчат, а да използ-
ват всички възможни начини и 

средства, за да поддържат будна 
гражданската съвест. 

На второ място се налага по 
нов начин да се интерпретира 
историческата закономерност, 
че с разрухата на световния со-
циализъм, въпреки всичките му 
недостатъци и неблагополучия, 
човечеството губи много важен 
фактор, който кара капитализма 
да се придържа към принципите 
на хуманизма. Останал без опо-
зиция и реална алтернатива, ка-
питализмът се изявява с цялата си 
отвратителна антихуманност и 
аморалност. Тогава човечеството 
отново се обръща към социалис-
тическата идея, но плаща за всич-
ко това твърде скъпо. 

На трето място задълбоче-
ният анализ  на 75-те години от 
9 септември 1944 г. все по-кате-
горично потвърждава истина-
та, че зрелостта на един народ 
се изразява не в това, което от-
рича от своето минало, а в стре-
межа му към достойно бъдеще. 
Това предполага да се постигне 
национален консенсус относно 

визията за близкото и далечното 
бъдеще. 

На четвърто място млади-
те поколения от ранна възраст 
трябва да се запознаят с исто-
рическата логика на духовна-
та еволюция на нацията като 
в центъра на вниманието  се 
поставя истината, че антиуто-
пизмът, т.е. противоборството 
срещу светлите идеали на чо-
вечеството, представлява една 
от основните причини за про-
вала на хилядолетните мечти с 
различни наименования. Пър-
вата от тях, безспорно, е идеята 
за Рай на Земята, че античност-
та ражда библейската притча за 
„Божие царство” като отрицание 
на „царството на сатаната”. 
През Средновековието възникват 
„Утопията”, „Градът на Слънце-
то”, а през 19 век – комунисти-
ческата идея, която се намира 
в генетична връзка с предиш-
ните вариации на същото въж-
деление на стотици поколения. 
По-късно се използват понятията 
„Справедливо общество”, „Кому-

нитаризъм”, „хуманистична ци-
вилизация” и редица други, съот-
ветно вдъхновени от Ренесанса 
и Просвещението. Срещу тях се 
изправят антиподите като капи-
тализъм, неолиберализъм, „от-
ворено общество”, „либерална де-
мокрация” и т.н.  По принцип и в 
крайна сметка антиподите отри-
чат правото на съществуване на 
всяка светла идея,  символизи-
раща свят, в който равенството 
пред законите, справедливост-
та, свободата, човешките пра-
ва, братството между народи-
те, благоденствието за всички 
хора по света като върховен за-
кон на прогреса и др. Тези идеи 
навсякъде и винаги са отхвърляни 
от едно малцинство, съсредоточи-
ло в ръцете си 80% от световното 
богатство, което впрочем живее 
в онези условия, за които мечтае 
90 % от населението като цел и 
смисъл на своето човешко дос-
тойнство, давайки всеки път не-
сметни жертви в името на меч-
тите си. Тази борба е в отговор на 
абсурдните внушения на щедро 

финансирани от олигархия-
та жреци на лъжата и грубите 
манипулации, които неуморно 
повтарят едни и същи презумп-
ции, съгласно които идеалите на 
милионите хора по света за бла-
годенствие и достоен живот за 
всеки, са обречени завинаги да 
останат неосъществени химе-
ри. Тази лъжа, превърната в ира-
ционално духовно-идеологическо 
оръжие в ръцете на незначителен 
процент от населението на плане-
тата, вече две хиляди години се из-
ползва за разруха на разума, за да  
бъдат заставени милиони хора 
да се примирят с робския хомот, 
който се предава от поколение 
на поколение.

Пето, но не на последно мяс-
то: поради дълбочината на про-
зрението относно логиката на ис-
торическия процес, трябва да се 
има предвид поуката, че докато 
човешкият род не проумее този 
велик урок на разума, да се обе-
дини в името на своите мечти и 
идеали, лъжата и неправдата ще 
царуват вечно. Сиреч, докато 

върху планетата Земя останат 
хора с робска психология, а тех-
ните палачи ще са вече напусна-
ли общата люлка на човешкия 
род  и ще са се преселили на дру-
ги планети. Където и да отидат, те 
ще продължат своята разруши-
телна стихия, оставяйки след себе 
си следващата мъртва планета. 
Пред Рубикона на победата

Рано или късно идеята за ав-
тентична демокрация ще победи. 
Ще победи мечтата за социална 
справедливост и свободен и по-
стижим достъп до образование и 
здравеопазване, сигурност на жи-
вота, за имота и честта на бъл-
гарските граждани. Но, за да не 
се повтори това, което прежи-
вяваме вече три десетилетия, 
тези, които ще застанат наче-
ло на възродената държавност, 
трябва никога да не забравят 
още една поука от 75-годишния 
юбилей на девети септември 

1944 година. 
Тя е  формулирана преди две 

хиляди и петстотин години от 
Платон в книгата му „Държава-
та”: „Никоя демокрация (свобо-
да и равенство) не може да бъде 
по - различна  от качествата на 
хората, които я осъществяват”. 
Защото наистина не е  достатъчно 
да извоюваме демокрацията, ва-
жно е преди всичко тези, които ще 
управляват, да я олицетворяват. А 
това до голяма степен зависи от 
политическата култура на на-
цията. Най-ярко тя се проявява, 
когато заставаме пред избира-
телните урни, в мига на върхов-
ното изпитание на гражданска-
та ни съвест. Три десетилетия са 
достатъчни  за обективна рав-
носметка на грешките с фатал-
ни последици за днес и утре. 
Предстои ни Рубиконът на по-
бедата или  апокалипсисът на 
унижението. 

От стр. 3

Тъкмо този проблем реша-
ва политическият вектор на Съ-
общението. То трябва на офи-
циален език да изравни нивата 
на русофобия „от море, до море“: 
от Полша и Балтийските стра-
ни, през яките момчета от ба-
тальоните „Азов“ и подобните 
нему формирования, през Ук-
райна, Молдова и Румъния, та 
до България и българската част 
на Черно море. Чак когато се из-
равнят скачените съдове на ру-
софобията от Балтийско до Черно 
море, би могло да се пристъпи към 
провокация от по-остър харак-
тер. По време това би съвпаднало 
с усвояването от родните ВВС 
на новата им прескъпа и вече 
платена в аванс придобивка – 
изтребителите F16–Block 70. 

В този смисъл, какво на 
практика ни казва това бра-
вурно творение на ведомство-
то на Румяна Външната, според 
оригиналния израз на адвокат 
Елена Гунчева? Казва ни, че една 
страна, в случая България, инте-
грална част от разгромения във 
Втората световна война Тристра-
нен пакт, която благодарение на 
застъпничеството на главния раз-
громител на Третия райх – СССР, 
е избягнала поредната си на-
ционална катастрофа, чийто 
измерения биха били немину-
еми загуби на територии и не-
посилни репарации, като за по-
бедена страна, обръща гръб на 
историческата правда и нагло 
препоръчва на посолството на 
своя благодетел „да не заема по-
зиция по съмнителната истори-
ческа теза („освобождение“) на 
Източна и Централна Европа“. 

Нещо повече, тази страна предя-
вява към наследника на отсъст-
ващия от 30 години на полити-
ческата сцена свой безрезервен 
застъпник и закрилник пред 
съда на Великите сили при под-
писването на международните 
договори за мир, претенции от 
морално идеологически харак-
тер! Това е пълен нонсенс, да не 
кажа друга дума, защото всичко 
намирисва на диктовка на текст, 

излязъл изпод перото на чужди 
суфлиращи  канцеларии. Това е 
толкова контрапродуктивно на 
българския интерес, че се нала-
га да попитаме: в това наше ве-
домство никой ли не знае оно-
ва, което още древните са зна-
ели? – Войната е майка на всич-
ки неща! В МВнР никой ли не се 
досеща, че историята се е със-
тояла, и че ако не искаш ней-
ният бумеранг да не ти се сто-
вари отново над неразумната 
глава, би следвало, не пепелта, 
а въгленчето на разума да взе-
меш и от любимото ти царство 
България, и от социалистиче-
ската ти омразна и презирана с 
буржоазна непримиримост На-
родна Република България, за 
да осигуриш движение напред 
на тази държава с непромени-
мо име вече повече от 1300 го-
дини, и на този изчезващ, за съ-
жаление, народ, жертва на ина-
че ефективен демократичен ге-
ноцид. 

Нима тримата големи – 
Сталин, Рузвелт и Чърчил – 

победители над чудовищната 
военна машина на Вермархта 
на хитлеристка Германия, не 
са разбирали това? Нима само 
за чай, пури и стойки пред ис-
торията, са се срещали в Техе-
ран, Москва и Ялта? Не, те са 
имали грандиозната задача – 
освобождението на Европа и 
света от нацистката чума! И 
всички различия между тях 
са били подчинени на тази ос-

новна идея, нещо което Съоб-
щението на ведомството на 
външната на България минис-
търка Екатерина Захариева, 
нагло оспорва, с препоръката 
към посолството на Русия, да 
не се ангажира с позиция към 
думата „освобождение“. Но да 
заемаш такава позиция във 
времена, когато Русия все по-
ясно осъзнава, че най-надежд-
ната броня в сраженията за 
собственото й бъдеще в този 
озъбен свят, са бляскавите 
достижения на нейното пър-
во и второ имперско минало, 
означава, да изправиш Бъл-
гария в челен сблъсък с въз-
роденото руско достойнство 
и с изостреното честолюбие 
на търпеливия братски руски 
народ. Означава също, да ос-
порваш правото на победите-
ля, платил с живота и кръвта 
на 27 милиона свои граждани, 
войници и офицери, да поче-
те с архивните кадри на една 
изложба великия подвиг на 
своите предци. Ерго, това оз-

начава да не те е грижа най-на-
пред за българското бъдеще, а 
да се стремиш да удовлетвориш 
желанията на новите ти „прия-
тели“, което те прави само маша 
– чужда и глупава. 

Никой не оспорва силата 
на настоящия сюзерен, нито 
безпрекословната му воля на 
неумолим колоонизатор, но с 
гръб към историята на собст-
вения си народ, никой също 

така до днес не е успявал да 
си осигури бъдеще! Не само 
политическо. Простата при-
чина за това е, че настоящето 
винаги се разпада, дори ко-
гато статуквото изглежда не-
поклатимо и покрива с дима 
на разрухата всички хоризон-
ти на бъдещето. 

Не ми се мисли какво би 
се случило с България на Кон-
ференцията за мир в Париж,  
през 1947 г. ако трябваше 
съдбата на Отечеството ни 
да решават ония, които ис-

каха да превърнат София в 
картофена нива! Както и не 
ми се мисли, в контекста на 
руския гняв, за възможност-
та, в края на крайщата, Бъл-
гария да заплати масрафа на 
новото руско-турското прия-
телство. 

Допускат ли в МВнР, че 
търпението на Кремъл, въ-
преки известните си Сибир-
ски размери може да има гра-
ници? И че отвъд тях става по-
вече от страшно! Или може би 
се надяват, че някой от тези 
алтруисти на кото изпълня-
ват поръките, ще тръгне да ни 
спасява? Отнюдь!

Това съобщение дезавуира 
по най-драстичен начин обя-
вената и декларирана много-
кратно, на най-високо равни-
ще, от министър-председате-
ля Бойко Борисов, политика 
на мир, разбирателство и съ-
трудничество във взривоо-
пасния иначе Черноморски 
регион. Политика, която при 
всичките ни други възраже-
ния срещу днешните реално-
сти в България, ние, в „Нова 
Зора“ приветстваме и подър-
жаме.

ПРОвОКАцИя... 

Дълбоко сме убедени, че от кадри на „човека от плевнята“ 
като външния на България министър Румяна Захари-
ева, не може да се очакват мъдри и полезни за бъде-
щето на България начинания. Никой не дава картеч-

ница в ръцете на примати, камо ли да управляват тежката 
артилерия на Министерство на външните работи. 

Казват, че когато на Чърчил показали окончателния Ньой-
ски договор, след българската катастрофа от Първата световна 
война, известният българолюбец казал: „Така се пада на народ, 
който вдига ръка срещу своя освободител!“ И сигурно това е не-
заобиколимата причина днес, над 85% от българите да оби-
чат наравно с България и Русия. Заради България! 

И аз съм един от тях.

Н
ие, българските антифашисти, 
заявяваме дълбокото си възму-
щение относно Декларацията 
на Министерството на външни-

те работи на Република България по по-
вод изложба посветена на 75-тата годиш-
нина от освобождението на Източна Ев-
ропа от нацизма.

Този недипломатичен и антиистори-
чески текст е част от реториката на Студе-
ната война, на пещерния антикомунизъм 
и русофобията, изолира България от съ-
временния многополюсен свят.

Напълно неприемлив е и назидател-
ният тон към руското посолство и българ-
ските антифашисти.

Декларацията на Външно министер-
ство демонстрира груба подмяна на ис-
торическите факти, омаловажава подвига 
на милионите съветски войни дали живо-
та си за свободата на Европа и света. В нея 
са направени груби идеологически вну-
шения, че Победата над нацизма е довела 
България до „откъснатост от динамиката 
на развитите европейски държави”. 

За страна като България помощта на 
Москва е съдбоносна!

Без застъпничеството на Съветския 
съюз пред съюзниците в Антихитле-

ристката коалиция и без българската 
антифашистка съпротива,   щяхме да 
бъдем наказани с орязване на терито-
рии като съюзник на оста Рим-Берлин-
Токио. Безпардонното отношение към 
историческата истина поругава памет-
та на хиляди свидни жертви на антифа-
шистката съпротива и на българските 
войни присъединили се към Червена-
та армия след 9 септември 1944 г., оне-
винява престъпленията на нацистите и 
техните съюзници! 

В периода 1944-1989 г. Съветският 
съюз оказа на България всестранна по-
мощ за развитието на модерна индус-
трия, земеделие, просвета, култура и 
здравеопазване. България нарастна на 
девет милионна, стана космическа и ви-
сокотехнологична нация.

След 30 години десен преход, под 
прикритието на деформирана демокра-
ция, тези достижения са минало, народ-
ното богатство е разграбено, социални-

те права са отнети, демографската кри-
за е ужасяваща.

Но паметта е жива! 
И днес българите носят в сърцето си 

завещания от предците ни стремеж към 
свобода и социално благоденствие и лю-
бовта към Русия. Това щеше да е невъз-
можно ако Червената армия и руският 
войн бяха донесли на 9 септември 1944 
г. само „щикове, диктатура и репре-
сии”!?

Тази народна почит поражда ярост-
та на малобройните професионални ру-
софоби и антикомунисти, мотивира по-
зорните им опити да реабилитират фа-
шизма за лична изгода.

Опасното е че към подобни опити се 
включва една държавна институция. От 
европейските процеси днес ни отделя не 
друг, а българското Външно министер-
ство, което забравя, че президентите на 
САЩ, Франция и много други световни 
лидери ще отидат на 9 май 2020 г. в Мос-

ква, на „Червения площад”, за да се пок-
лонят пред подвига на руския войник и 
да почетат Победата над фашизма!

Това изисква от нас историческата 
истина, честта и достойнството ни като 
граждани на Република България!

Паметници на Червената армия има 
в цяла Европа – те са над 4 хиляди. Към 
тях институциите и гражданите се отна-
сят цивилизовано, с почит и уважение. 
Ние, българите, сме в дълг пред Памет-
ника на Съветската армия в София, Па-
метника на Альоша в Пловдив и други 
монументи, който не се поддържат и 
постоянно се обругават!

Декларацията на българското Външ-
но министерство влиза в тежък разрез 
със световното общественото мнение и 
вреди на българския национален инте-
рес! В нея се прави опит за подмяна на 
историческата истина и за реабилита-
ция на фашизма!

Ние открито и ясно се противопос-
тавяме на това и заявяваме:

Никога повече фашизъм!  

София, 4 септември 2019 г.

Общeствен комитет за отбелязване на 75-ата годишнина от 9 септември 1944 г.

Никога повече фашизъм!

Съюзът на ветераните  от вой-
ните на България не отрича пра-
вото на Министерството на външ-
ните работи да изразява една или 
друга позиция. Като родолюбива, 
военно-патриотична и непартий-
на организация няма да комен-
тираме политическите текстове 
в заявлението на МВнР по повод 
организираното от Посолство-
то на Руската федерация събитие 
на 9 септември „Изложба 75 годи-
ни от освобождението на Източна 
Европа от нацизма“.

Останалите живи - около хи-

ляда български ветерани от Вто-
рата световна война обаче не мо-
жем да останем безучастни  към 
фразата, че „щиковете на Съвет-
ската армия донесоха на наро-
дите в централна и източна Ев-
ропа половин век репресии, заглу-
шаване на гражданската съвест, 
деформирано икономическо раз-
витие и откъснатост от дина-
миката на процесите в развити-
те европейски държави“.

На тези, които не са запозна-
ти добре с историята ще припом-
ним, че Българската армия участ-

ва в заключителния етап на Вто-
рата световна война в състава на 
Трети украински фронт от Съвет-
ската армия. С нашите щикове и с 
повече от 10 хиляди загинали бъл-
гарски офицери, сержанти и вой-
ници, ние защитихме интересите 
на България и измихме петното, 
което бе хвърлено върху Отечест-
вото ни от тогавашните управни-
ци, които ни направиха  част от 
хитлеристката коалиция в голяма 
част от войната.  

На фронта сме мислили и сме 
загивали единствено за добро-

то на България.  В този смисъл не 
може да не бъдем потресени от 
това заявление. То до голяма сте-
пен поставя под съмнение ролята 
на България и на нейната армия 
в заключителния етап на Втора-
та световна война. Приемаме го 
с болка и поради факта, че се пра-
ви точно в навечерието на 75-го-
дишнината от включването ни 
във войната на страната на анти-
хитлеристката коалиция, когато 
очакваме България да отдаде не-
обходимото внимание на своите 
синове и дъщери. Много от тях не 

се върнаха при семействата си, а 
тези, които останаха живи, днес са 
в напреднала възраст и не добро 
здравословно състояние. Би тряб-
вало да се радват на много по-го-
леми грижи от държавата, а не да 
чуват упреци за саможертвата си 
преди 75 години.

Оставаме с надеждата, че заяв-
лението на МВнР не е добре пре-
цизирано и българските фронто-
ваци ще имат необходимото ува-
жение до края на живота си.

Доц. д-р Иван СЕЧАНОВ,
Председател на СВВБ 

*Габриел Лауб – английски учен (1859-1924)
**Логофаги хора – лишени от памет
***(Виж подробно: „Из „Дневниците“ на Григор Начович, изд. УИ „Св. Кл. Охридски“, С. 1999 
г., с. 192).
****Лавлок – английски учен (1919)
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Този текст за Джага-
ров, от Стефан Ца-
нев, с акцентите и до-
минантите, с разказите 

без свидетел, макар и написан 
вещо и според законите на дра-
матургията, разкрива всъщ-
ност сложните самолично-
сти на автора, по които само  
описаните от него „чекисти 
с остри профили“ могат да се 
произнесат. Аз не мога. Опит-
вам се с късна дата да намеря 
думи за негово оправдание, но 
ги няма. „Петелът“, казвам си, 
все пак е възвестявал тогава, 
пред „възхождащото слънце 
на демокрацията“, истината 
за „кръвясалите очи“ на тота-

литарния мрак, който с гла-
са на поета Георги Джагаров 
бил извикал: „Стефан Ца-
нев не заслужава друго, освен 
смърт!“ Казвам „възхождащо-
то“, защото „слънцето на де-
мокрацията“ днес е в зенита 
си, а жанрът, оказва се, има па-
мет! Избраният „епицентър-
ски откъс“ е всъщност конфуз 
със стара дата. Още през 2002 
г. той е осланявал душите и 
на други като мен, когато аз 
дори и не съм подозирал как-
ва птица на поета му е мина-
ла път и той така се е преро-
дил, че от него не става дори 
и „последно причастие“.

Не знам каква орисница е 

орисала Стефан Цанев, за да 
сменя кожата си пред идеала 
и всеки път пред силните на 
деня. То не бяха стихове за 
първа атомна, прославящи 
раждането на човека на бъ-
дещето, то не бяха стихове 
за Ленин и ЧК и якобински 
стойки за идеала на социали-
зма като отрицание на „То-
дорживковската реалност. 
Ако трябва да бъда докрай 
искрен, именно тази пози-
ция на поета мен лично ме 
запали по социалната кауза. 
В по-ново време поета беше 
най-плътно със синята идея 
и най-близко до Иван Костов. 
Сините талибани свършиха 
своето, Иван Костов падна, а 
Стефан Цанев се отрече и от 
идеята и от Костов. Може би 
истината е в онова, което сам 
той пише – „има един разумен 
мотив да станеш подлец“. Въ-
просът, според него, е „да доча-
каш сгоден случай“. И той из-
глежда го е дочакал. 

Още навремето, в том чет-
върти, на неговите „Българ-
ски хроники“, когато бе подре-
дил като истина нелепиците 
и бездоказателствените об-
винения на перестроечната 
прокуратура, от позабраве-
ното вече дело № 1, по описа 
за 1990 година, които и до днес 
се считат за позорящи съдеб-
ната практика, аз си казах и 
дори написах: „Стефан Цанев 

отдавна прокопитва необят-
ните времеви хоризонти на 
българската история. Какъв 
ли кон трябва да язди и с как-
ва ли зоб зоби този кон, че пред 
него и Александър Македонски 
трябва да слезе от Буцефал?!“

Днес разбирам, че дори 
дръзкия му призив от него-
вата поетична младост не 
е достатъчен, за да обясни 
претенцията му да говори 
едва ли не от амвона на веч-
ността. 

Много са въпросите, които 
предполага този „епицентър-
ски откъс“ от преиздадената 
книга на Стефан Цанев „Сън-
ят на сенките“. Темата в него, 
освен обективността, честта 
и достойнството, предлага и 
размисъл за морала на поета. 
Трябва да се внимава със сен-
ките на мъртвите поети. Лорка 
беше написал: „Оставете бал-
кона отворен!“ и казват, че Ка-
удильо до последните си дни 
спял на затворен прозорец! 

Не пожелавам на Стефан 
Цанев, в съня му, някой път, 

Георги Джагаров да позвъ-
ни на входната врата, във 
вид както той го описва: „ко-
сата му бе мокра, капките се 
стичаха по яката на черния 
му лоден, погледнахме се в очи-
те, не каза ни дума, обърна се и 
си отиде.“ Все някой ден сян-
ката на Джагаров ще прекрачи 
прага на неговата съвест. Не-
изчислима е траекторията на 
бумеранга на всяко наранено 
достойнство. Във всеки случай, 
недопустимо е така да се пише. 
Още повече, поет за поета! Бог 
никога не е прощавал на жал-
ките „роби на омразата“. 

Вече бях написал тези ня-
колко реда, които възнаме-
рявах да завърша с укорно-
то, но все пак политкорект-
но „Де да беше ти минала пак 
птица път, поете!“, когато ми 
попадна блестящият отговор 
на поета Никола Инджов, да-
ден по същия осланяващ ду-
шата повод, още през 2002 г. 
Помествам го изцяло. 

Останалото ще ви каже 
Никола Инджов.

П
рочетох във „Факти“ 
текст от поета Стефан 
Цанев за поета Георги 
Джагаров. И дни наред 

ходих като болен. Положението 
не се промени, и когато забелязах, 
че опусът, който ме беше осланил, 
всъщност е препечатка от „Епицен-
тър“ на прекрасната маркиза на 

българската журналистика Валерия Велева. „Все хорошо, пре-
красная маркиза!“, казах си и се върнах към първоизточника – 
без „пантофи“, за да се окаже че съм съвсем бос. Разточителна 
информация указваше, че иде реч за книга на Стефан Цанев, 
която е преиздадена наново – книга за мъртвите негови прияте-
ли! Странен жанр, рекох си, всички са отвъд, безмълвни, а той – 
тук, един едничък и кукурига като петел на стобор! И тутакси си 
припомних „Оцелелият от Термопилите“ на Андрей Германов: 
„Те бяха честни, ала те умряха. И ти си честен, ала ти си жив!“ 

Но Андрей Германов е висока материя.

пИсАТеЛсКА ТРИБУНАпИсАТеЛсКА ТРИБУНА

Минчо МИНЧЕВ

ТРАЕКТОРИяТА НА БУмЕРАНгА
• БЪДеТе ВНИмАТеЛНИ сЪс сеНКИТе НА мЪРТВИТе пОеТИ!

„...Дъл бо ко,
мъ чи тел но за виж дам. О, не бе,
къ де е прав да та, щом да рът свят, 

щом ге ни ят све щен не се от реж да
в наг ра да за го ре ща та лю бов,
за са мо от ри ча не то и тру да,
а грей ва на че ло то на бе зу мец,
на ве сел раз вейп рах? О, Мо царт, Мо-

царт!“

То ва е той, Са ли е ри, нап ред нал зна-
чи тел но в бла го със то я ни е то си, но ли-
шен от бо жи я та ис к ра на та лан та, пос-

ве тил жи во та си на от ри ца ни е то на 
мла дия ге ний Мо царт. 

От го во рът на Мо царт е ла ко ни чен: 
„Не съв мес ти ми са зло дей и ге ний!“

Спом них си то зи сю жет, ко га то про-
че тох във в. „Труд“ (5 и 7 но ем в ри, 2002 
г.) ме мо а ра на по е та и дра ма тур га Сте-
фан Ца нев за друг по ет и дра ма тург – 
Ге ор ги Джа га ров (1925-1995) под заг-

ла вие „Тра ге ди я та на по е та“. Раз би рам 
на ме ре ни я та и те зи те на Сте фан Ца нев, 
с из к лю че ние на заг ла ви е то на кни га та, 
от къс от ко я то оче вид но е пуб ли ку ва но-
то – „Кни га за мър т ви те ми при я те ли“. 
Сте фан Ца нев опис ва Джа га ров ка-
то ярос тен свой враг, ри су ва го до ри 
с кръ вя са ли от ом ра за към не го очи, 
а са мо то съ чи не ние за поч ва та ка: „Не 
ми се пи ше за то зи чо век...“ При тол ко ва 
жлъч и не на вист как да по вяр вам, че 
Джа га ров е един от мър т ви те му при-
я те ли?

Мо и те пред с та ви за при я тел с т во са 
дру ги, но то ва ня ма зна че ние в слу чая. 
Има оба че зна че ние, че на Джа га ров се 
при пис ват ду ми и де ла, ко и то са оп ре-
де ле но неп рав до по доб ни по от но ше-
ние на не го вия ха рак тер, та лант, въз-
пи та ние, кул ту ра. Ме мо а ри без под с ка-
за ни въз мож нос ти за про вер ка на ис-
тин ност та са не прос то съм ни тел ни, те 
са опас ни за об щес т во то, за що то под-
веж дат към въз п ри е ма не на его цен т-
рич ни ин те ре си. 

Впро чем, ето един епи зод:
„Джа га ров... из ви ка:
– Сте фан Ца нев не зас лу жа ва дру го, 

ос вен смърт!
...Ста нах от ма са та и ка зах кол ко то 

се мо же по-спо кой но, бав но и яз ви тел но:
– Джа га ров, аз из ли зам. Мо жеш да за-

по вя даш на га ва зи те си да из ля зат след 
ме не и да ме зас т ре лят на ули ца та. Но 
от то ва ти ня ма да про пи шеш по-ху ба-
ви сти хо ве“.

Дра ма тур гът Сте фан Ца нев би тряб-
ва ло да пом ни ед на на шен с ка зна ме ни-
та те ат рал на реп ли ка, а имен но: „Аз из ла-
зям!“ Про из на ся я с тре пет и па тос Ки ряк 
Стеф чов в сход на по тра ги ко ми зъм си-
ту а ция, но за що при Ва зов та зи реп ли-
ка ви на ги пре диз вик ва смях?

Ето още един епи зод:
„След па у за, дра ма тич но:
– Име то ти ще бъ де из т ри то от бъл-

гар с ка та ли те ра ту ра.
Не стра дах от лип са на са мо чув с т-

вие, по пи тах по диг ра ва тел но:
– Как ще ста не тая ра бо та, Джа га-

ДЖАгАРОв ИЗЛЪчвАШЕ 
ПОЕЗИя И ДОСТОЙНСТвО

Никола ИНДЖОВ

ров?
– Мно го прос то. Ня ма да те пе ча та-

ме 10 го ди ни и ни кой ня ма да си спом ня 
кой е Сте фан Ца нев...

... Нак рая про из не се па те тич но, с 
тре пе рещ глас:

– Да. Мно го та лан ти ще бъ дат при-
не се ни в жер т ва в име то на един с т во-
то. 

... Не по до зи рах зло ве щия сми съл на 
те зи ду ми. Но как то е из вес т но, осем ме-
се ца по-къс но, съ вет с ки те тан ко ве пре-
га зи ха Пра га – в име то на то ва един с т-
во“.

Чи та те лят сам ще нап ра ви зак лю-
че ние, че Сте фан Ца нев се са мо о пис-
ва ка то Мо царт, а на Джа га ров пре дос-
та вя ро ля та на за вис т лив Са ли е ри от 
бро не тан ко ва ар мия. 

Ето още един 
епи зод:

„Обаж дат ми се 
през но ем в ри 1995 г. 
ле ка ри от во ен на та 
бол ни ца: „Джа га ров 
е зле, ис ка да те ви ди, 
не що важ но ис кал да 
ти ка же.“ Е, не оти-
дох. Е, не зна ех че ще 
ум ре, ина че щях... 
А мо же би, въп ре ки 
всич ко, ме е оби чал и 
е ис кал да бъ да не го-
во то пред с мър т но при час тие?“

Тук ня мам ду ми за ко мен тар.
Джа га ров не бе ан гел, но той из-

лъч ва ше по е зия и чо веш ко дос тойн-
с т во, по раж да ше сим па тии. Бе прив-
ле ка те лен с мъж ка ху бост и си ла, със 
слад ко ду ми е то си, с уме ни е то да раз-
го ва ря по чо веш ки и да се дър жи неп-
ре тен ци оз но. Той про я вя ва ше ня как ва 
хъ шов с ка при вър за ност към пи са тел с-
ка та об щ ност и ес тес т ве но се прев ръ-
ща ше в цен тър на пи са тел с ки те ком-
па нии. На ма са та око ло не го се съ би-
ра ха с удо вол с т вие Ни ко лай Хай тов, 
Бо го мил Рай нов, Се ра фим Се вер няк, 

Тон чо Же чев, Лю бо мир Те нев, Зд рав-
ко Пет ров, Ди ми тър Ка ну шев, Йор дан 
Въл чев, в пос лед ни те го ди ни – Дон чо 
Цон чев, осо бе но Веж ди Ра ши дов. То-
ва ли са хо ра та, за ко и то Сте фан Ца нев 
пи ше: „На ма са та му в рес то ран та на 
пи са те ли те вся ка ве чер се дя ха най-мал-
ко де сет ду ши, те го гле да ха вер но по да-
ни чес ки ка то при ю те ни по ми я ри...“ 

Пом ня че вед нъж на та зи ма са се ро-
ди ха на чал ни те сти хо ве на ед но от пос-
лед ни те му сти хот во рения:

Все ки ден уми ра ня кой бли зък
и се раж да ня кой не поз нат...

Пред чув с т вие за са мо та та на яр ка-
та лич ност или пре ду се ща не за изос та-
ве ност, бе то ва?

Твор чес ки те ус пе хи на Джа га ров са 
без с пор ни и в по е зи я та, и в дра ма тур-
ги я та, и в пуб ли цис ти ка та. Той по лу чи 
об щес т ве но приз на ние за ли те ра ту ра та 
си, а не за фор мал на та си при над леж-
ност към пар тий но-дър жав на та но-
мен к ла ту ра. И за ра ди са мо от вер же-
на та за щи та на Пеньо Пе нев, с чи я то 
наг ра да бе удос то ен и са ми ят Сте фан 
Ца нев по вре ме то на Джа га ров ка то 
за мес т ник-пред се да тел на Дър жав ния 
съ вет по кул ту ра та. И за ра ди из к лю чи-
тел на та под к ре па, ко я то ока за на мла ди-
те, спе ци ал но на съ ща та ге не ра ция, към 
ко я то при над ле жи и Сте фан Ца нев – ни-

ма ме мо а рис тът е заб ра вил ста ти я та му 
„Зд ра вей, по ко ле ние, мла до и та лан т ли-
во“ и сти хот во ре ни е то му „Пред п ро лет“?

Джа га ров има ше мно го дъл бо-
ки ус тои на своя ли те ра ту рен та лант. 
Вну ше ни я та на Сте фан Ца нев са из-
вън кон цеп ту ал ност та на по е зи я та 
на Джа га ров. Тя е из пъл не на със сил ни 
страс ти и ис к ре ни граж дан с ки въл не ния. 
„Стра да ни е то е от но ше ние към жи во-
та, по ня ко га то е при съ да над жи во та“ 
– пи са той ка то че ли за се бе си.

Не въз мож но е да се прос ле ди всич ко, 
но мо же да се на пом ни не що от по е зи-
я та на Джа га ров, съз да ва на по вре ме то 
на въп рос ния ме мо ар, за да се ви ди ка къв 
е той, ис тин с ки ят тво рец и чо век:

Мо же би жи во тът ми е лош,
мо же би са ми ят аз съм лош –
не що все ме мъ чи, все ме тро ви,
все ме стя гат ня как ви око ви...

(„Раз ка я ние“)
Уж бях огън, бях звез да към рая,
уж не ос к вер них ни бог, ни храм...
Не що ста на, а как во – не зная.
И го ри че ло то ми от срам. 
 („Уг ри зе ние“)
Аз от мис ли за вас ос ле пях.
И на смърт аз оти дох за вас.
И за вас се от ка зах от ада и рая.
И аз ни ко га ня ма
да заб ра вя как во е лю бов и из ма ма.
И за туй в ня кой есе нен час
ще се вър на от но во.
 („Мои ми ли при я те ли“)
То ва са из по ве ди на чес тен и съ вес-

тен чо век.
В едно друго стихотворение 

(„Участ“) Джагаров направи следното 
признание:

В душата ми отекват груби
и тежки думи, но единствени.
Аз мога всичко да изгубя,
за да открия две-три истини.

Той мис ле ше та ка, дейс т ва ше в име-

то на сво и те ес те ти чес ки и граж дан с ки 
убеж де ния, на та ка ва нрав с т ве на ос но-
ва той на пи са сти хот во ре ни е то „Бъл га-
рия“ („Зе мя ка то ед на чо веш ка длан“). 
Хрис то ма тий но сти хот во ре ние, ма-
кар че е из х вър ле но от хрис то ма ти и те, 
ма кар че има ше един глум лив ак тьор, 
кой то го па ро ди ра ше при все ки слу чай 
по те ле ви зи я та. О, све ще на прос то та!... 
Но ос вен та зи без с мър т на ода за ро ди на-
та Джа га ров съз да де още мно го сти хот во-
ре ния, в ко и то дра ма тиз мът на вре ме то 
оп ре де ля ви со ка та сте пен на по е зия. И 
дра ма тур гия, ко я то съ що ка то по е зи-
я та му, ос та ва за ви на ги. Важ но то е, че 
Джа га ров не до пус на ни то един твор-
чес ки ком п ро мис! За раз ли ка от Сте фан 
Ца нев, Джа га ров ня ма сти хо ве, пос ве те-
ни на Дър жав на си гур ност, не хо ди ка-
то Сте фан Ца нев чак в Ав с т ра лия да 
про па ган ди ра ед на уж ом раз на ко му-
нис ти чес ка го диш ни на, не на пи са ка-
то Сте фан Ца нев ус луж ли ви пи е си, по-
доб ни на „Пир по вре ме на де мок ра ция“...

Ди рек т но то срав не ние меж ду два-
ма та в слу чая е не из беж но.

Аз не спо ря със Сте фан Ца нев, 
знам че то ва е без по лез но за ни ма ние, 
тъй ка то той, как то се виж да от пуб ли-
ка ци я та му, неп ре къс на то се из жи вя-
ва сам сре щу всич ки. За как во ли? Мо-
же би за ра ди то ва, ко е то спо де ля в ме-
мо а ра си: „...За що то има един ра зу мен 
мо тив да ста неш под лец – съз на ваш, 
че си по-та лан т лив от оне зи, ко и то са 
про въз г ла се ни за ге нии, по не же са око ло 
власт та – и си каз ваш: за що те, а не аз? 
И ча каш сго ден слу чай...“

Гос по ди, не мо га да при е ма та къв мо-
рал до ри и от чо век с опит в сгод ни те слу-
чаи! Осо бе но ко га то ис ка да ос та ви своя 
па мет за хо ра, ко и то ве че са смъл ча ни и 
не мо гат да му про го во рят. Но, как то каз-
ва бъл гар с ка та по е зия:

„Умо ре ни те зас па ха, 
жи ви те – те не ка бдят!“

2002 г.

ДЖАгАРОв ИЗЛЪчвАШЕ ПОЕЗИя...

Утре, 11 септември, Кеворк Кеворкян има рожден 
ден. Навършва 75 години. Редакцията на „Нова 
Зора“, която има привилегията да помества негови-
те неподражаеми словесни дисекции на миязмите 

на българското общество, му пожелава здраве, все така ясен 
поглед, непримиримост и Кеворкяновска хватка към исти-
ната и правдата, защитени с безпощадното му перо.

Като продължение на нашата особена гордост с неговото 
приятелство, поместваме и писмо-благодарност до главния 
редактор на вестника от името на нашия редовен читател от 
Ямбол Величко Кадиев. 

Кеворк, живей! 
И бъди все така надеждна опора на онеправданите и заб-

равените, и от Бога! 
За много години!

***

В 
началото на 70-те го-
дини бях много близък 
с Георги Джагаров, той 
е един от хората, на ко-

ито винаги ще съм задължен.
Джагаров имаше навика 

да затваря баровете, макар 
че вече дори и не пиеше ис-

тински.
Веднъж отидохме не до бар 

„Астория“/новия, където оби-
чайно киснехме, а до „Ориент“ 
– той се намираше отсреща.

Докато се промъквахме 
през малката тълпа пред вхо-
да, чух някой да се разправя с 
портиера: „Как няма да ни пус-

неш, бе, това е Стефан Цанев, 
той е най-големият поет“.

Не ги пуснаха – тогава не 
познавах Стефан, но тази ре-
плика съм запомнил.

Със сигурност не го смята-
ха за голям поет заради Дзер-
жински. 

***

До главния редактор на вестник „ Нова 
Зора“ 

Уважаеми Г-н Минчев,

Благодарим Ви, че сте публикували в по-
следните два броя две прекрасни статии на г-н 
Кеворкян. Всички сме възхитени от написано-
то. Когато го видите му благодарете и от наше 
име. От нас, читателите! Кажете му, че нашето 
поколение никога няма да забрави предавани-
ята, които той правеше по телевизията. Какво 
ни показа времето? Не е важно чий син си! Ва-

жно е какво ти е поставил Всевишния в главата! 
Г-н Кеворкян не е син нито на Карло Луканов, 
нито на Димитър Станишев. Той е син на обик-
новен гражданин на България, който го е нау-
чил на труд и с труд да изкарва прехраната си. 
Научил го е да зачита правото на човека до него 
и да прави само добрини за хората. Поведение-
то на г-н Кеворкян буди само любов и уважение 
в нашите души!

Това Ви написах от името на всички 70 мои 
приятели, които четат в. „Нова Зора“.

Бай ВЕЛИЧКО

ВРЯВАТА ОКОЛО СТЕФАН ЦАНЕВ
МЪРТВИЯТ НИ Е ПО ВКУСА

К
ла си чес ки ят кон ф ликт Са ли е-
ри – Мо царт, пре вър нат от Пуш-
кин в лес но раз би ра е ма ме та фо ра 
за съ пер ни чес т во в из кус т во то, 

въз ник ва из г леж да при вся ко по ко ле ние и 
на всич ки поп ри ща. Су бек ти виз мът, ха рак-
тер на чер та на тво ре ца, се про я вя ва по ня-
ко га в нет вор чес ки пси хо ло ги чес ки прос т-
ран с т ва. Ето как е при Пуш кин:
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Кеворк КЕВОРКЯН

Т
ия дни и ние присъст-
вахме, заедно с Бойко, 
на две тържества – като 
телевизионни зрители 

имам предвид. „Кока-Кола“ раз-
шири завода си в Костенец, а 
пък „Дънди Прешъс“ откри нов 
рудник.

Все е нещо – са си казали по-
вечето от нас. Поне е по-различ-
но от откриването на поредна-
та магистрална отсечка, която 
сетне задължително ще я ре-
монтират.

„Кока-Кола“ вложила в раз-
ширението 40 милиона лева – и 
ние се радваме така, сякаш за-
вода е наш. С въпросната напит-
ка имаме специални отношения. 
През 50-те години на миналия век, 
в сатиричния вестник „Стършел“, 
в който иначе работеха много ка-
дърни автори, излизаха карика-
тури на търкалящи се американ-
ски моряци, пияни от кока-кола – 
толкова инфантилни бяха тогава 
пропагандните стандарти. И сега 
са почти същите, обаче все още не 
е излязла карикатура „Дънди Пре-
шъс“, „Пияни от печалбите от 
българските будали“.

Може и да излезе някой ден, 
макар че я чакаме от 1999 година 
– точно 20 години, откакто е да-
дена/хайдушки подарена, кон-
цесията за българското злато.

И вече е ясно, че който и да 
управлява клетата ни държави-
ца, все ще се държи като послу-
шен колониален чиновник.

„Кока-Кола“ давала хляб на 
около 300 души българи, ура. 
„Дънди“ пък на доста повече, 
дори 16 души се върнали от 
чужбина заради високите за-
плати в компанията, два пъти 
ура. Все е нещо.

Ако „Кока-Кола“ направи още 
хиляда цеха, нови 300 хиляди бъл-
гари ще си намерят добре плате-
на работа, и това може да дочака-
ме някой ден.

Тържеството на „Дънди“ оба-
че със сигурност ще накара мно-
зина да разлистят Историята на 
Прехода, колкото и разхвърля-
на и фалшифицирана да е тя. А 
тя не е никак благосклонна към 
канадската компания.

Кметицата на Крумовград 
Себихан Мехмед казала при от-
криването на новия рудник на 
„Дънди“, че ББ е новият Хаджи 
Димитър.

Главата ме заболя, но тъй и не 
успях да проникна зад това въл-
шебно откритие на Себихан, ни-
кога не бих се сетил баш/тъкмо за 
тази любезност.

Дали самодивското не е про-
говорило в нея – (“И самодиви 
в бяла премена… при юнакът 
дойдат, та седнат… Една му 
с билки раната върже, друга го 
пръсне с вода студена, третя 
го в уста целуне бърже…“) – но 
пък Бойко изглеждаше добре, 
нямаше видими рани, какво 
толкова да му превързва? Е, 
някоя милувка, макар и сло-
весна, няма да му дойде в по-

вече.
Но защо пък да е Хаджи 

Димитър? Дали Себихан не е 
искала деликатно да припом-
ни на ББ условията на конце-
сионния договор с „Дънди“ - и 
той да не е толкова любезен към 
тях? Все пак, тия са канадци и 
няма какво толкова да ни при-
чинят.

Някой би казал, че подоб-
на реакция на ББ ще бъде пре-
калено екзотична. Но История-

та помни тъкмо тия неща. Кос-
тов, независимо от дивашката 
приватизация, която извър-
ши, има голям шанс да бъде 
запомнен с коридора, който 
предостави на НАТО по време 
на войната срещу Югославия, 
както и с отказа му да приеме 
тогава бежанци от Косово.

И ББ можеше да бъде за-
помнен и заради думите, ко-
ито наскоро си спести: „Аз ня-
мам пари за самолети, докато 
моят народ гладува/ недохранен 
само с асфалт“.

Историята има вкус към 
подобни фрази, те оцеляват, 
защото са далеч по-жилави от 
рутинното бърборене.

Купувате Ф-16 – този до-
пълнителен плонж в крака-
та на американците ви отива, 
някак си. Но плонжовете трябва 
да се съчетават и с разумни ре-
шения.

„Дънди“ ви употребява от 
20 години срещу скромната 
такса от 1,5% от стойността 
на металите в добитата руда 
– обаче почти от толкова вре-
ме се лигавите с руснаците за 
АЕЦ „Белене“; направете я на-
края, дори само заради това 
някаква нова Куневица да я 
закрие след време.

Обаче не: като презрели му-
шмули сте с канадците, а като 
кокички с руснаците.

Бъдете американци с аме-
риканците, руснаци с русна-
ците, бъдете каквито завърне-
те с инвеститорите тарикати 
– а нощем можете да бъдете и 
българи, все е нещо.

И кой, неговата верица, ни 
съвкупи с „Дънди“ – питат от 
простолюдието.

Чудесно мероприятие: от 
нас ложето – за тях печалбата.

Същият, дето понеделник 
заранта (26 август), се оплаквал 

на Антон Хекимян, че от НАП 
се държали невъзпитано, не 
му признавали някакви 400-
500 хиляди лева законни за-
еми – Костов. Този пък открай 
време презира простолюдие-
то, въпреки че и собствения му 
произход го насочва право на-
там. Сега пък нахално ни за-
главичква с някакъв мизерен 
половин милион – вместо да 
благодари на НАП, че по този 
начин направо го белосва.

Една от Прокобите на Пре-
хода е късопаметството. Има 
един одит/доклад на Сметна-
та палата от 2016 година, от 
който става ясно какви изуй-
гащници са ни управлявали 
от 1999 година насам – не че 
и преди това са били по-големи 
храбреци.

Основният извод на докла-
да:

Само за три години (2011-
2013) „Дънди“ е добила в Чело-
печ злато, мед и сребро за 1,5 
милиарда долара. Българска-
та хазна също трябва да е до-
волна – нейният дял са цели 
23 милиона от този милиард и 
половина. Привет, калпаци.

Извод: злато гази, гладен 
ходи, канадска пословица.

След всичката тази прелест, 
как да не се радваме, че „Дънди“ 
ще добива и от новия рудник 
„Ада тепе“ – нали ние ще по-

лучим 300 работни места, пък 
и някой лев ще падне. Как е на 
„канадски“ приятен апетит?

От „Дънди“ имат право да 
ни смятат за златни/завърше-
ни ахмаци.

Докладът на Сметната па-
лата е от преди три години – а 
сякаш са минали три хиляди 
години. Всичко е забравено, 
ако изобщо някой му е обър-
нал внимание.

Този доклад е неподпра-

вен източник на сведения за 
българската политическа ме-
кушавост; документална ле-
топис – кратка, стегната и по-
зорна – на безпомощността и 
безразличието.

И е неизбежно човек да си 
каже, че управниците ни пет 
пари не дават за най-голямо-
то златно находище в Европа, 
какво остава за някакъв си на-
родец.

А пък кметицата Себихан 
направо съчини загадката на 
Прехода: защо бе, джанъм, ББ 
да е новият Хаджи Димитър? 
Продължавам да мисля, мисле-
те и вие.

Сещам се за друго. Превръ-
щаме се неусетно в някаква 
изложение на чуждата ини-
циативност и грамотност, из-
разени в няколко десетки кит-
ни цехчета – истински оази-
си сред общата пустош. Все е 
нещо. Но не бива чак толкова 
да се самозалъгваме.

И да се попитаме: може-
хме ли, изобщо, да минем без 
„Дънди“, сами да разработва-
ме златните си находища?

И кога решихме, че можем 
да минем и без себе си, напъл-
но да се самоизоставим?

Президентът Желев ми 
каза веднъж, че Костов си е 
изиграл най-добре картите 
(“Всяка неделя“, юли 2003 годи-
на) – имаше предвид, в полити-
чески план. Но и при приватиза-
цията виждаме същата ловкост.

И „дъндитата“ могат да го 
потвърдят, също и руснаци-
те, на които даде „Нефтохим“ 
– това е тайният срам на къс-
ните антикомунисти/русофо-
би, а още повече и америка-
нците, на които пък хариза 
тецовете „Марица 1“ и „Мари-
ца 3“. Така Костов искаше да 
се разтрои, да бъде харесан от 
руснаците, после от америка-
нците, накрая и от съвкупния 
международен капитализъм. 
Дали успя? Кярът му от амери-
канците беше една снимка с 
президента Буш: за него сним-
ката, за простолюдието край 
тецовете – пушеците.

Специално на тецовете от 
години им се заканват, че ще им 
преразгледат договорите – и все 
забравят. Костов им се подло-
жил на американците, защо 
аз да си развалям достлука с тях 
– така си мисли всеки властник 
след него. И е прав за себе си, 
особено ако иска да изглежда 
като редови балкански хитрец.

Нашите управници се дър-
жат като хора, които пет пари 
не дават за Историята, абсо-
лютно им е безразлично, как 
ще ги запомни тя. Те гледат да 
си надвият масрафа/харчове-
те днес и веднага, утрешният 
ден е без значение за тях.

От 30 години всичко се раз-
пада на отломки, всичко за-
почва все отначало. Все е нещо, 
ще кажете.

Да, де, обаче важно е, какво 
ще каже Историята.

И дали изобщо ще ни запом-
ни.

Уж хитроумните ни игрички 
– ден за ден – не могат да я за-
блудят. Ние себе си заблужда-
ваме.

И изобщо не можем да схва-
нем Истината за Прехода. За-
доволяваме се с някаква смътна 
представа за него, тя ни е доста-
тъчна. Закриваме, откриваме, 
ден да мине, друг да дойде.

„Дънди“ ще дадат работа на 
още 300 души – хайде, намале-
те им таксата, изобщо им я оп-
ростете.

ЗЛАТНИТЕ АХмАцИ 
НА „ДЪНДИ“

ЛИРИ САмИ НА СЕБЕ СИ

Хайдушки подариха концесията за българското злато. 
„Дънди прешъс“, пияни от печалбите от българските будали

П
родължавайте да се държите като Дънди Крокодила – сим-
патичният селяндур, попаднал в капаните и изкушенията 
на модерната цивилизация, при Големите Крокодили.

От скорошните ви закани за ревизия на привати-
зацията очаквано нищо не произлезе, няма да дочакаме Чер-
ната книга на Разграбването.

Направете тогава поне една Бяла книга: колко/кои държав-
ни притежания сте продали изгодно, кой го е направил, какво 
успяхте изобщо да съхраните – ей такива прости неща. Надя-
вам се да запълните поне една страничка.

Петко ПЕТКОВ

Редица участници в 
борбата за овладяване 
на централната власт 
(законодателна, съ-

дебна и изпълнителна) и на 
местната такава предсказва-
ха, че ще бъдем свидетели на 
една кална кампания, в коя-
то програмите и обещанията 
на кандидатите за постове не 
само няма да имат нищо общо 
с действителните потребно-
сти на хората, но и ще бъдат 
просто прикритие на безпо-
щадните и често пъти немо-
рални удари под кръста. Дори 
единственият кандидат за пос-
та главен прокурор Иван Гешев 
прие „с отвращение“ да се със-
тезава със самия себе си в една 
такава „кална“ борба.

Това че по време на кампа-
нията за местни органи на власт 
ще падне голямо замеряне с кал, 
не подлежеше и не подлежи на 
никакво съмнение. Имало го 
е и преди тези избори, ще го 
има и след тях. Нищо ново 
под слънцето. Но след поре-
дицата скандали и гейтове на 
ГЕРБ и присъдружните им па-
триоти, когато от постовете им 
бяха изхвърлени заместник-
председателят на ГЕРБ Цветан 
Цветанов, вицепремиерът Ва-
лери Симеонов и няколко ми-
нистри, заместник -минист-
ри и шефове на агенции, оч-
аквахме с цялата си наивност 
да видим някакво смирение 
и срам в управляващата коа-
лиция и подкрепящото пра-
вителството парламентарно 
мнозинство. Нищо такова не се 
случи. Напротив, премиерът и 
лидер на ГЕРБ Бойко Борисов 
грабна един джип и тръгна по 
пътища, села и градове да раз-
яснява „успехите“ на прави-
телството. От устата му като от 
рог на изобилието се посипа-
ха хвалби, подкрепени с таки-
ва „факти“ и цифри, че хора-
та започнаха да се питат дали 
не е сбъркал държавата, жи-
вотът на която разхавла, си-
реч – хвали я, както амбулан-
тен търговец предлага своите 
дрънкулки по села и панаири. 
Защото, според Евростат, Бъл-
гария е най-бедната страна в 
ЕС, а според доклада на Дър-
жавния департамент на САЩ, 
тя е и най-корумпираната. 
Според правителствената про-
паганда обаче, доходите растат 

непрекъснато благодарение на 
силната икономика и само опо-
зицията не забелязва този по-
дем. Лично премиерът обяви 
„рекорден“ износ за 26 млрд. 
евро само за първите шест ме-
сеца на тази година, а НСИ от-
чете износ на стоки за едва 8,5 
млрд. евро. Ето една държавна 
институция, която тиражира 
„фалшиви новини“ и направо 
плаче за закриване! Очаква ни 
още по-бляскаво бъдеще, поне-
же Урсула фон дер Лайен, която 
ни посети преди седмица, каза: 

„Ние сме зад България!“. 
Но дали по нейно или на 

премиера Борисов желание, 
микрофоните в МС бяха из-
ключени. Да спи зло под ка-
мък, дето се вика! И да ни дадат 
такъв ресор в ЕК, че парите да 
потекат към нас като пълново-
ден поток. Ерго, международ-

ният авторитет на България, 
под мъдрото ръководство на 
Бойко Борисов нараства като 
снежна топка. Да се надяваме 
че няма да се стопи напролет. 
Оптимизмът се подхранва и от 
завръщането от чужбина на 
16 000 български емигранти. 
Тези, които продължават да из-
тичат през ГКПП-та и летищни-
те терминали, направо не зна-
ят какво губят! Защото, въпре-
ки африканската чума по сви-
нете, в тази страна се стичат 
чужди инвеститори, на които 
дори вълшебникът Борисов 
не може да осигури квалифи-
цирана работна ръка. Пъту-
вайки с джипа из страната, пре-
миерът вижда „завод след завод“, 

като само тези, които произ-
веждат части за автомобили 
са над 250! Рано или късно, ще 
имаме и завод за цели автомо-
били. Да не говорим за постро-
ените и ремонтирани от ГЕРБ 
„стотици“ магистрали, опери, 
театри, училища, детски гра-
дини, църкви, джамии и си-
нагоги. Обаче нали сме небла-
годарно племе, няма кой едно 
благодаря да каже на прави-
телството, на премиера и пар-
тията ръководителка. Хайде, 
опозицията завижда на успе-
хите и търси само кусури, по-

неже няма какво да покаже. Но 
защо народът чака Вожда да 
му иде на крака като шофьор 
на джип, а не вземе да спрет-
не един „ден на благодарност-
та“, примерно казано!? Глупа-
ва сган!

Нямало било вода, канали-
зация и чист въздух, лумвали 
пожари из горите и под мосто-
вете на магистралите, постро-
ени от Бойко. И кой е виновен, 
като Борисов строи пътища, а 
други палят струпаните под 
мостовете сметища, кокошар-
ници и автомобилни гуми? 
„Аз строя, те рушат!“, ожа-
ли се след пожара под моста 
на АМ „Струма“ евроинтегра-
торът на Западните Балкани. 

От скромност, или от страх, той 
отказа предварително поста 
върховен представител на ЕС 
за външната политика и по-
литиката на сигурност, кога-
то у нас заговориха, че този 
ресор ще бъде даден на Ма-
рия Габриел. За да не би, сан-
ким, България да бъде обвинена 
за забавеното или осуетено ев-
рочленство на страни като Алба-
ния, Македония, Сърбия, Босна 
и Херцеговина и Черна гора. Не 
че някой в Брюксел ни е пред-
лагал този пост, но все пак. По-
искахме ресора „Земеделие“, но 
тъй като там се разпределят 
най-много евро субсидии, ти-
хомълком ни отказаха, имай-
ки предвид сагата с къщите 
за гости. После се размечтахме 
за сектора киберсигурност, но и 
от него ни отбиха, заради хак-
ването на НАП и изтичането 
в интернет на личните данни 
на 5,1 млн. български гражда-
ни. В края на краищата как-
во значение има ресорът, кой-
то ще получи Мария Габриел, 
когато (не)компетентността й 
навсякъде е еднаква? Така се 
върнахме пак на ресора „ци-

фровизация“, но Борисов пре-
дупреди да не се говори много 
по тази тема, за да не останело 
впечатлението, че упражнява 
натиск върху бъдещия пред-
седател на ЕК Урсула фон дер 
Лайен. После обяви, че не же-
лае да влизаме в Шенген при 
настоящото ограждане с теле-
ни мрежи на страните от Цен-
трална Европа, което щяло да 
направи така, че засиленият 
отново мигрантски и бежан-
ски поток да наводни Бълга-
рия. Ще намери повод да се 
„откаже“ и от влизането на 
България в чакалнята на ев-
розоната. Като не стигнала 
гроздето, лисицата казала, че 
е кисело. Между впрочем, за-

ради теча в НАП, Белгия, Гер-
мания и Сингапур, са блоки-
рали автоматичния инфор-
мационен обмен с приходната 
ни агенция. 

Като не стигнала 
гроздето, лисицата казала, 

че е кисело.
 „Да знаеш да чакаш, да мо-

жеш да чакаш, това е любов“, се 
пее в една песен. И ние чакаме, 
ама не в чакалнята на еврозо-
ната ERM2, а далеч от нейния 
праг. Може пък морето да се 
подкваси и, както по милост ни 
взеха в ЕС, така да ни пуснат и 
в еврозоната. Може някой ден 
и автомобили да произвежда-
ме – в някой друг живот, когато 
другите ще правят звездолети. 
А какви „епохални“ победи от-
белязаха управляващите, Спе-
циализираната прокуратура и 
ДАНС в борбата с организира-
ната престъпност и корупци-
ята? Например бившият шеф 
на КПКОНПИ Пламен Георгиев, 
който стана известен не толкова 
с разкритите злоупотреби, колко-
то с мистериозното си барбекю 
на една тераса, която уж не беше 
негова, за десет дена смени три 
длъжности. Подаде оставка от 
КПКОНПИ, кандидатства и беше 
назначен в Специализираната 
прокуратура, а накрая правител-
ството реши да го назначи кон-
сул във Валенсия. Българите там 
направиха подписка срещу нова-
та дипломатическа „калинка“, но 
напразно. Оказа се, че испан-
ският му език е такъв, че дори 
сертификатът му е пълен с пра-
вописни и граматически греш-
ки. Обаче Борисов невъзмути-
мо твърди, че Пацо Терасата 
знаел пет езика, имал няколко 
образования и „хиляди награди“. 
Бойко борави с цифрите като 
ром с откраднат компютър!

Борбата с корупцията, 
особено по високите ета-

жи на властта, остава фикс 
идея, но и борбата с престъп-
ността я превъзхожда  само 
с шумотевицата около по-
лицейските и прокурорски-
те операции. Тъкмо разкриха 
и заловиха изнасилвача уби-
ец на дете от сливенското село 
Сотиря, и се пръкнаха нови 
двама убийци на деца. Този 
път те са роми на 64 и 15 годи-
ни. Значи, ще се внимава мно-
го да не се развали етническия 
мир. Що се отнася до разкри-
тото убийство на двама со-
фиянци, чиито останки бяха 
намерени край село Негован, 
то поставя друг въпрос. Не е 
ли по-добре криминално про-
явените да бъдат следени из-
късо, преди да са затрили не-
чий живот? 

На стр. 10

предизборната кампания на ГеРБ

„Нали най-много прилича на Глупостта да 
бъде тръбач на своите похвали и лира сама на 
себе си?“

(Еразъм РОТЕРДАМСКИ,  
„Възхвала на глупостта“)
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ната интимна психология, на 
павловския рефлекс на смуте-
ните умове. „Европа“ е по-мал-
ко техен идеал, отколкото едно 
друго обещание, на което те ще 
изменят. В диплите на синьо-
то знаме, обсипано със звезди, 
на чистата съвест, се крият та-
бута, лъжи, откази и постоянни, 
понякога осъдителни клетви за 
вярност. „За нещастие, пише Го-
мес Давила, само пълзящите не 
са изложени на опустошението 
на пустинните бури“. 

На 13 ноември пред парла-
мента в Страсбург Ангела Мер-
кел изрази почтително уваже-
нието си към Валтер Холщайн: 
„Преди почти 60 години герман-
ският председател на Комисия-
та, Валтер Холщайн, описваше 
европейското обединение като 
един „безпрецедентен“ опит. 
Това беше през 1969 г., десет го-
дини преди първите преки избо-

ри за Европейски парламент… 
Основите бяха поставени и те 
позволиха да се превъзмогнат 
годините на война и диктату-
ра, и да се предложи едно ста-
билно и мирно бъдеще“.

Как може Меркел да не знае 
нищо, когато дори на мен ми 
беше достатъчно да се консул-
тирам с германските федерални 
архиви, за да получа потвържде-
ние на разкритията на истори-
ци и копия на документи? А ако 
е знаела, как може заедно с дру-
гите гласове на големия концерт 
на говорителя, или по-скоро на 
носителя на лъжата, да поддър-
жа мита за пацифизма на общ-
ностните основи? Въпросът е 
сериозен, понеже в сърцето на 
всички кризи, които днес връх-
литат нашата бедна Европа, раз-
цъфтяват до корените на тази 
колективна безпомощност, про-
грамирана от абсурдния надна-

ционален корсет, скритият по-
рок на всяка сграда, кортежът от 
първоначални премълчавания 
и лъжата на архитектите. Днес 
ни обясняват, че „европейска-
та конструкция“ ни предпазва 
срещу тропота на ботушите, ко-
ито ще се върнат с мотива, че тя 
ще е „Продължението на Съпро-
тивата“. Това е клевета. Това е 
причината, поради която аз пи-
сах на президента на САЩ. Вяр-
вам, че в американските архи-
ви се намира едно досие „Хол-
щайн, Камп Комо-Форт Гети“; 
че това досие с гриф „секретно-
отбрана“, описва цялата карие-
ра, дейностите и ангажименти-
те на бившия офицер-инструк-
тор, пленник от Вермахта, както 
и еволюцията на неговото пре-
възпитание във Форт Гети. Ев-
ропейците имат право да знаят 
всичко. В своето писмо аз моля, 
значи, президента Тръмп да на-

прави така, че да се разсекрети 
„досието Холщайн“, за да бъде 
достъпно за публиката и накрая 
да бъде установена истината“.

Такива са Бащите осно-
ватели на Европа: агенти на 
САЩ, бивши колаборационис-
ти с нацистите и с режима във 
Виши. Часове преди Шуман да 
прочете своята „Декларация“ 
на 9 май 1950г. в зала „Орлог“ 
на Ке д,Орсе, той и Моне се фо-
тографират с американския 
държавен секретар Дийн Аче-
сън в резиденцията на аме-
риканския посланик в Париж 
Брус. Тази снимка е приложе-
на в книгата, заедно с напра-
вената на 21 март 1943 г. в Ка-
йен фотография на Холщайн. 
На нея бъдещият председател 
на първата Европейска коми-
сия, Валтер Холщайн, тогава 
офицер-инструктор по нацио-
нал-социализма, позира в хит-
леристка военна униформа, А 
какви са днешните ръководи-
тели на Европейския съюз?

Продължава в  
следващия брой

Трябва да се каже, че Хол-
щайн не е първият, чието ми-
нало при Райха приеха да за-
бравят за известно време. Дей-
ността по време на войната 
на един бивш генерален се-
кретар на Обединените на-
ции и австрийски президент, 
Курт Валдхайм, беше разкри-
та едва през 1986 г., след като 
ЦРУ беше призовано от члено-
вете на Конгреса да разсекре-
ти неговото досие. Кой се трог-
на от това? Миналото на Курт 
Георг Кисингер не му попре-
чи да бъде германски канцлер, 
нито на редица членове на NS-
DAP (Национал-социалисти-
ческа германска работническа 
партия) да заседават един ден 
в Бундестага. Победена Герма-
ния и, следователно, Европа, 
бяха възстановени с доларите 
от плана Маршал и една армия 
от бюрократи, юристи, ръко-

водители, чиято кариера при 
Райха продължи след войната. 
„В моето министерство има 
не повече от 65% бивши наци-
сти- релативизираше самият 
Холщайн през 1952 г., тогава 
държавен секретар по външни-
те работи, без да се знае дали 
в този дял включваше собст-

вената си персона. Тогава той 
подчерта, че „вредността“ на 
бившите нацисти е била оце-
нена на първо място от съюз-
ническите служби, преди заин-
тересуваните да успеят да се 
домогнат до място във феде-
ралните институции“.

Оказва се, че Джон МакКлой, 
първооткривателят на секрет-
ната програма за превъзпита-
ние, посредством която актьо-
ри на Третия Райх, като Валтер 
Холщайн, бяха обърнати и по-
сле амнистирани фактически, е 
и този, който е ръководел в оку-
пираната и с „ограничен сувере-
нитет“ западногерманска дър-
жава, американската политика, 
целяща да приключи с фатал-
ността на германския милита-
ризъм и национализъм, поста-
вяйки Европа изцяло в служба 
на него. „Затова, продължава 
авторът, трябва да се поста-

ви един прост въпрос: назнача-
ването на Холщайн начело на 
първата Европейска комисия 
само на неговата юридическа 
компетентност ли се дължи?“ В 
края на 2016 г. германското пра-
вителство деблокира 4 млн. евро 
за да проведе една необикнове-
на анкета, която няма да бъде 
публикувана чак до 2020 г. И, ко-
ято има за задача да хвърли мал-
ко светлина върху влиянието на 
нацистките мрежи в лоното на 
Канцлерството и на правител-
ството след войната. Разкрито е 
фактически, че редица отговор-
ни лица на Третия Райх и чле-
нове на NSDAP са били запазени 
или повишени. От които някои 
съдии, адвокати и особено юр-
исти, работили върху расовите 
закони от Нюрнбрерг, контро-
лираха германското Министер-
ство на правосъдието чак до 70-
те години. „Юридическата сис-

тема в известен смисъл се само 
амнистира“, обяснява профе-
сор Гьортемакер, автор на една 
убийствена анкета по въпро-
са. Случаят Холщайн свидетел-
ства, че скандалът, естествено, 
се е разпрострял в същото вре-
ме до основите на интегрирана 
Европа, порока на  наднациона-
листическата конструкция на 
която разбираме по-добре. Хол-
щайн обобщава така магиче-
ската добродетел на „ефекта 
на преливане на компетенция“: 
„Камъкът, хвърлен във водата, 
не спира да чертае нови кръго-
ве“. Той свидетелства, че по-ско-
ро обсебването от наднацио-
налните и изцяло антидемокра-
тични чиновнически методи на 
по-тясно обединение „без пре-
късване, по-тясно“, отколкото 
междуправителственият поли-
тически път на сътрудничество, 
отговаря в дълбочината на тях-
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6. Настоящата сесия е заре-
дена и с надежди за внасяне на 
устойчивост в изборния процес. 
Машинното гласуване, като га-
рант за честността на изборите, 
следва да бъде осигурено и то 
надеждно в нормативно, техни-
ческо и експертно отношение.

7. Според мен, не само тряб-
ва да бъде ускорено въвеждане-
то на електронно дистанционно 
гласуване, при ясни гаранции 
за неговата неприкосновеност 
и при ясни условия за защита 
на националната сигурност, но 
трябва да вървим и по-нататък 
- за обмисляне на законови и 
конституционни промени, кои-
то да дадат възможност на бъл-
гари по рождение, придобили 
двойно гражданство в държа-
ви от ЕС – а защо не и в разви-
ти демокрации като САЩ, Кана-
да, Швейцария и т.н. - да могат 
да се кандидатират за народни 
представители, президент и ви-
цепрезидент – каквато е в бол-
шинството от развитите стра-
ни. Защото все повече наши съ-
народници са зад граница и е от 
изключителна важност не само 
да не късат духовна връзка с ро-
дината – нещо, за което работи 
усилено и г-жа Йотова, и вие, и 
българското правителство, но 
тези хора трябва да бъдат съп-
ричастни и към нашия общест-
вено-политически живот. Голя-
ма част от тях са високообразо-
вани и с престижни професии. 
Ако им се даде законова въз-
можност да участват в българ-
ската политика, натрупаните 
от тях опит и знания в страни с 
много по-развити обществени, 

политически и икономически 
системи ще бъде от наша полза, 
а и те ще получат допълнителен 
стимул да се завърнат в родина-
та. Това ще способства и за на-
шите обществено-политически 
модели да се сближават по-бър-
зо с тези на държавите-членки 

и да се интегрираме по-пълно-
ценно в ЕС. Не може тези хора да 
внасят в България повече сред-
ства отколкото преките чуж-
дестранни инвестиции, а да не 
може да участват в българската 
политика. Не е справедливо!

Необузданата корупция по 
високите етажи и ширещата 
се престъпност, особено в мал-
ките населени места, изискват 
законодателните и контролни 
функции на Народното събра-
ние да се съсредоточат върху 
укрепването на върховенство-
то на закона, гарантирането 
на физическата сигурност на 
българските граждани, непри-
косновеността на тяхната соб-
ственост и очакваното от всич-
ки възмездие за престъпилите 
закона.

Много са и мерките, които 
трябва да бъдат предприети 

за справяне с бедността и де-
мографската криза и за пови-
шаване на конкурентоспосо-
бността на българската иконо-
мика. При определяне на при-
оритетните сред тях можем да 
се опрем на опита на държави, 
които бяха в критично състо-

яние, а днес са сред водещите 
икономики, защото определи-
ха образованието като абсо-
лютен национален приоритет. 
Убеден съм, че образование-
то трябва да бъде приоритет в 
държавната политика, както се 
обявява днес, но и да бъде под-
крепено с много по-решител-
ни законови и финансови мер-
ки, ако искаме да просперира-
ме като нация в една изключи-
телно конкурентна среда.

Всичко това няма как да се 
случи без създаване на условия 
за ускорен икономически рас-
теж – много над сегашния – за 
да започнем да догонваме от-
късналите се далеч напред из-
точноевропейски държави. Вяр-
вам че това е убеждение, което 
се споделя от всички, които ра-
ботят за устойчиво развитие на 
България. Трябва обаче да прео-

долеем драматичния срив в пре-
ките чуждестранни инвестиции. 
Това няма да стане с целенасо-
чен „лов“ на един-двама страте-
гически инвеститори, а със спра-
ведлива, стабилна и предвидима 
нормативна среда, облекчена 
административна тежест, без-
компромисна борба с корупци-
ята и ангажиране на държава-
та с качество на образованието, 
здравеопазването, инфраструк-
турата и електронните услуги.

Това изисква и добре коор-
динирана между институциите 
външна политика с конкретни 
и дългосрочни цели, подчине-
ни на националния интерес. Тук 
искам да благодаря на председа-
телите на комисии и членове на 
групи за приятелство от Народ-
ното събрание, които се включи-
ха в моите делови срещи с чуж-
ди държавни и правителствени 
ръководители.

Уважаеми народни предста-
вители,

Надявам се че изложеното 
от мен ще предизвика не само 
емоции, но ще е повод за разми-
съл, за дебати и за държавниче-
ски решения. България трябва 
да се превърне в нормална ев-
ропейска държава – с върховен-
ство на правото, с активно граж-
данско общество, с прозрачни, 
отчетни и отговорни институ-
ции, които да работят ефектив-
но и то в интерес на гражданите. 
Без тези фундаментални пред-
поставки, няма да имаме сигур-
ност, няма да имаме европейски 
доходи и качество на инфра-
структурата и обществените ус-
луги. Мое лично убеждение е, 
че пътят към постигане на тази 
цел минава и през отправените 

от мен предложения. Тяхното 
претворяване в решения обаче е 
изцяло в отредените по Консти-
туция правомощия на българ-
ския парламент.

Времето за промяна неумо-
лимо изтича, така както изти-
чат навън младите и трудоспо-
собни българи, така както гас-
нат едно след друго българските 
села и оставените на произвола 
български пенсионери. Затова и 
моят призив е още сега, в тази 
парламентарна сесия, наред с 
всичко друго, да се концентри-
рат и усилията върху важни за 
бъдещето на страната решения.

Ако това не се случи, или 
апатията ще продължи да оп-
разва България, или улицата ще 
помете статуквото.

Българите очакват вашите 
отговорни действия.

Всеки, който работи не за 
лични, корпоративни или тяс-
но-партийни интереси, а за бла-
годенствието на българския 
народ, ще има съюзник в мое 
лице.

Желая ви успех!

„...ИЛИ УЛИцАТА щЕ ПОмЕТЕ...

гОЛямАТА ЛЪЖА ЗА ЕвРОПАНеудобният баща
Продължение от миналия брой
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За жертвите на пътни ката-
строфи да не говорим, нито за те-
роризираните жени, деца и ста-
рци по села и градове. Официал-
ната статистика на МВР внушава 
оптимизъм, че престъпленията 
намаляват, но реалността често 
я опровергава. Доказват го бяг-
ствата на осъдени, като черного-
рецът Будимир Куйович, който  
бе хванат да шофира с фалши-
ва шофьорска книжка по вре-
ме на затворнически отпуск. 
Все така се самозапалват ками-
они и автобуси по магистрали-
те, горят локомотиви и изпла-
шени пътници чакат с часове 
да бъдат извозени. Въпреки ар-
естите, ало измамниците, не-
лоялните туроператори, прес-
тъпниците с бели престилки, 
както и полицаите, сътрудни-
чещи с бандитите, не свърш-
ват. Обаче за тези неща преми-
ерът-слънце не обича да го питат, 
нито да отговаря. Нещо повече, 
ГЕРБ е на път да върне тотали-
тарната вечна държавна тайна 
посредством изготвения от МС 
и ДАНС проект за изменения 
в закона, предвиждащ засек-
ретяване на информацията до 
90 години и унищожаването на 
документи по решение на МВР 
и службите. Пак ще се отвори ра-
бота на хакерите, но де да видим!

Беквокалите пеят 
незаглушимо

Президентът Румен Ра-

дев отбеляза, че правител-
ството на Борисов е свалило 
България до невиждано досе-
га дъно, обаче председателят 
на НС Цвета Караянчева каз-
ва, че Радев говорел като бек-
вокал на Нинова. Да оставим 
настрана малката подробност, 
че беквокалите не говорят, а 
пеят, но дали тя щеше да реа-
гира така, ако Радев и Нинова 
бяха похвалили за нещо Бо-
рисов и неговото управление? 
Двата милиона български граж-
дани в чужбина, които не искат 
да се завърнат въпреки „успехи-
те“ на правителството, и те ли 
са беквокали на Нинова? Ней-
но Превъзходителство, посла-
никът на Великобритания в 
София Ема Хопкинс, споде-
ли неотдавна, че българите 
на острова нямали информа-
ция за Брекзит, поради кое-
то едва 54 000 от близо 200 000 
подали молби за уседналост. 
Тя подканя нашите сънародни-
ци да побързат да уредят прес-
тоя си преди Великобритания 
да е излязла от ЕС, сякаш иска 
да ги предпази от грешката да 
се върнат на „острова на ста-
билността“, управляван от 
Бойко Борисов. А Вашингтон, 
вместо незабавно да премахне 
визите за български гражда-
ни, след като геройски му пре-
ведохме 2,2 милиарда лева за 
още несъществуващите изтре-
бители F-16 Block 70, не дава 
никакъв знак за подобно на-

мерение. Може пък това да е за 
добро: току-виж изтекли още 
няколко милиона българи от-
въд Атлантика.
„Да напуснем Турция ли?“, 

попита Батухан Чолак от 
страниците на турския всеки-
дневник вестник  „Йеничагъ“ 
(27.08.2019). Според вестник 
„Джумхуриет“ (31.08.2019), на-
стъплението на подкрепяната 
от руснаците сирийска прави-
телствена армия към Идлиб, е 
породило опасността от неза-
конно преминаване на сирий-
ско-турската граница от стра-
на на бунтовническите опо-
зиционни сили, включително 
Свободната сирийска армия. В 
същото време МВнР на Гърция 
е привикало турския посланик 
в Атина, за да обсъдят с него 
нарасналия напоследък бе-
жански и мигрантски поток 
от Турция към Гърция през 
Егейско море и през река Ма-
рица. Дали след като ЕС отка-
за да преведе на Анкара обе-
щаните 6 милиарда евро за 
задържането и устройването 
на сирийските бежанци, Ер-
доган няма да отвори шлю-
за на Балканското трасе през 
България? Тогава и ние, въ-
преки „успехите“ на прави-
телството, ще се питаме: дали 
трябва да напуснем тази 
страна, в която наред с аф-
риканската чума по свинете 
ще се настанят и двукраки 
африканци и азиатци?

ЛИРИ САмИ  
НА СЕБЕ СИ

Уважаеми читатели на в. „Нова Зора“, 
драги симпатизанти и членове на ПП „Нова 

Зора“,
В брой 33 поместихме призив-обръщение 

към вас, в който обяснихме подробно при-
чините, поради които го правим. Мнозина 
откликнаха на този призив - миналия и насто-
ящия брой на вестника, както и отпечатването 
на флайера за 75-годишнината на 9 септември, 
плакатът на който е поместен на стр. 1 в днешния брой, станаха ре-
алност, благодарение на тяхната отзивчивост.

Редакцията на в. „Нова Зора“ и ЦИБ на партия „Нова Зора“, 
изказват най-сърдечна благодарност на многото наши читате-
ли откликнали на призива, както и на организациите ни в Гор-
на Оряховица, Бургас, Стара Загора, Плевен, Шумен и Разлог, 
затова че не свалиха гарда, не се подадоха на униние и отчаяние 
от ситуацията, в която сме поставени. Те показаха, че политиче-
ска и интелектуална борба с тези типично нашенски обстоятелства 
може да се води с много отдаденост на идеята, с решимост,  с горе-
щи сърца и разум. 

Разбира се, ние съзнаваме всички императиви на реалнос-
тта, и тъкмо затова, като ви благодарим най-сърдечно, искаме 
да споделим, че положението не се е променило към добро. Кол-
кото и да ни е неудобно, призоваваме всички, които са горди чле-
нове и читатели на „двойната „Нова Зора“, да не забравят, че за да 
има партия и вестник е необходима и по-плътна връзка с тях: пла-
тен членски внос, абонамент за вестника и по възможност да-
рения, разрешени от закона. Всичко това, ако решите,  може да 
извършите, съобразно свободната си воля, по установения ред, чрез 
пощенски запис на адреса на партия „Нова Зора“ или редакцията на 
вестника: София 1000, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев Мин-
чев.

Предварително ви благодарим.
За допълнителна информация: тел. 02/985 23-05; 02/985-23-07, 

както и мобилна връзка с Минчо Минчев – 0894/ 664-900; с Тодор 
Предов – 0894/ 664-933; с Трайчо Тушев – 0879/140-122.

PS – Поради извънредните събития през седмицата и огра-
ничената територия на вестника, много материали в този брой 
останаха за следващия. Изказваме своите извинения пред авто-
рите, които очакваха с нетърпение публикациите си, както и иска-
ме прошка пред паметта на великия правдолюбец и наш приятел, и 
учител, войводата Николай Хайтов. Неговата 100-годишнина ще 
отбележим на 15.09. т.г., а материалите за нея търсете в следващия 
брой.

Минчо МИНЧЕВ, главен редактор на в. „Нова Зора“ и председа-
тел на ПП „Нова Зора“

06.09.2019 г.

СЪЕдИНЕНИЕТО 
ПРАВИ СИЛАТА
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Антология

И
зползвам конституци-
онното си правомощие 
да отправя обръщение 
към народа и Народно-

то събрание в началото на насто-
ящата сесия. Началото на всяка 
парламентарна сесия е заредено 
с надежда и повишени очаква-
ния. Както, надявам се, и вие сте 
заредени с енергия за отговорни 
решения и действия след пъл-
ноценна почивка. Надявам се 
също, че среднощното „бдение“ 
пред екраните на тези от вас, ко-
ито са следили за невероятните 
победи на Григор Димитров, да 
повлияе на работоспособността 
днес единствено в положителна 
посока.

Както спомена и председа-
телят на Народното събрание, 
очертава се тежка и натоварена 
сесия. Предстои приемането на 
редица закони, най-важният от 
които е за държавния бюджет, и 
местни избори. В същото време 
не трябва да пропускаме и фа-
кта, че в страната са натрупани 
и проблеми, чието решаване не 
само е неотложно, но изисква да 
се взрем в един по-далечен хори-
зонт.

Няма да влизам в детайли 
за ситуацията в страната – моя-
та позиция е известна. Но наред 
с обсъждането на редица ико-
номически и всякакви статис-
тически показатели, не трябва 
да пропускаме и факта, че Бъл-
гария продължава да губи сво-
ето най-ценно богатство – хо-
рата. Голяма част от български-
те граждани се отчуждават от 
собствената си държава. Чезнат 
основните фактори за ефектив-

ното управление – прозрачност, 
отчетност и отговорност.

Всеизвестно е, че когато по-
степенно властта се отнема от 
народа и се концентрира в тесен 
кръг хора, те я трансформират в 
икономически облаги и медиен 
комфорт и ги инвестират в още 
повече власт. Така този тесен 
кръг бетонира своята безкон-
тролна власт и порочният цикъл 
се затваря. При такава формула 
няма развитие, няма сигурност 
и просперитет. Има бедност, ко-
рупция и неграмотност.

А за това е нужна промяна - 
промяна, която да засили граж-
данското участие и контрол вър-
ху управлението, да направи 
институциите по-прозрачни и 
отчетни, да разгърне инициати-
вата на българските граждани, 
тяхното по-пълноценно участие 
в обществения живот. Необхо-
дима ни е силна държава с ясни 
правила и ред, които работят за 
народа и се спазват от всички.

Такава промяна не може да 
бъде дело на отделна личност, 
група хора или политическа 
партия. Тук виждам водещата 
роля на българския парламент: 
като централен държавен орган 
и изразител на волята на наро-
да, като най-висока трибуна за 
дебати и решения, като орган, 
призван да контролира изпъл-
нителната власт.

Защото каквито и спасителни 
икономически и социални моде-
ли да се прилагат, те няма да по-
стигнат своята цел, както сме се 
убеждавали неведнъж, докато не 
се промени политическата среда 
и най-вече начинът на упражня-

ване на властта в България. Ето 
затова виждам водещата роля на 
българския парламент.

Моите очаквания са за уско-
рен дебат по важни въпроси в 
това направление:

1. Не може да има ефектив-
но управление на държавата – а 
оттам и просперитет, ако няма 
пълноценен парламентарен кон-
трол над изпълнителната власт.

- Българското правителство 
е едно от малкото в ЕС, което не 
следва управленска програма, 
получила одобрението на пар-
ламента след публичен дебат. Би 
било рационално решение, ако 
наред със състава на Министер-
ския съвет, министър-председа-
телят предлага за одобрение на 
Народното събрание и своята 
управленска програма. Откло-
ненията от тази програма след-
ва също да се дебатират в пар-
ламента, както и правителство-
то да представя ежегоден отчет 
за дейността си пред Народното 
събрание.

- Oчевидно имаме необходи-
мост от разпоредба, задължава-
ща министър-председателя да 
се явява поне веднъж в месеца 
в парламентарната зала за отго-
вор на общи въпроси по поли-
тиката на правителството. От-
казът от блиц-контрола, според 
мен, бе отстъпление от демокра-
тичните принципи и неговото 
възстановяване ще бъде стъпка 
към добрите практики на парла-
ментаризма, към неговите най-
добри образци.

- Напълно съм убеден и счи-
там, че българският парламент 
трябва да пресече, и то още тази 

година, порочната практика на 
безконтролно харчене на из-
куствено създаван излишък без 
обосновка и без санкции на пар-
ламента. Това, такъв подход, е в 
разрез с добрите практики и ге-
нерира условия за корупция. На-
дявам се тук сте съгласни с мен. 
Разбира се, всяко правителство 
трябва да има оперативна сво-
бода да се разпорежда с бюдже-
та, но тя трябва да бъде в ясно 
регламентирани рамки и парла-
ментът е този, който трябва да 
определя тези рамки.

2. Президентът няма никак-
ви правомощия да се намесва в 
технологията на законотворче-
ския процес, но така и така ме 
каните – тук съм, и ще споделя 
своето притеснение и тревожни 
тенденции. Все повече закони се 
променят кардинално с преход-
ни и заключителни разпоредби, 
избягвайки общественото об-
съждане и оценката за въздейст-
вие. Това внася непредвидимост 
в законодателния процес и ели-
минира гражданското участие. 
Очакванията към българския 
парламент са за повече прозрач-
ност и предвидимост, което ще 
бъде от полза и на гражданите, 
и на бизнеса, и най-вече ще по-
виши доверието в най-важната 
институция в страната. 

3. Мисля че отдавна е назрял 
и моментът за по-голяма неза-
висимост, инициативност и от-

говорност на местната власт 
чрез реална финансова децен-
трализация. Стъпка в тази по-
сока ще повиши и така необхо-
димата гражданската активност 
по региони. Към момента общи-
ните зависят от благоволението 
на правителството, което много 
често се реализира по неясни, а в 
повечето случаи - тясно партий-
ни критерии, което и да е прави-
телство.

4. Мисля че усъвършенства-
нето на Закона за прякото учас-
тие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправле-
ние следва да влезе във фокуса 
на НС. В момента законът в този 
си вид не позволява ефективно 
прилагане на инструментите на 
пряката демокрация, и затова 
следва да се обмисли разширя-
ването на възможността и об-
лекчаване на условията за граж-
данско участие.

5. Упорито отклоняваната 
през годините тема за въвежда-
нето на индивидуална консти-
туционна жалба следва да бъде 
внимателно обмислена. Защото 
при балансиран подход, тя може 
да стане мощен инструмент за 
граждански контрол над зако-
нодателството и управленски-
те решения. Още повече, такава 
практика е приета в повечето ев-
ропейски държави и се подкре-
пя от Венецианската комисия.

На стр. 11

„...ИЛИ УЛИцАТА щЕ 
ПОмЕТЕ СТАТУКвОТО“

Обръщение на президента Румен Радев към народа и Народното събрание

СВОБОдА
Възпявам тебе, майко Свобода.

Възпявам те със ветрове попътни,
с небе, в което мълнията тътне,
с дървета, натежали от гнезда,
възпявам те с поеми и машини,
на моите дъщери с очите сини,
с полетата, димящи под дъжда.

Възпявам тебе, майко Свобода.

Възпявам те с реките и слънцата,
с усмивките и чашата налята,
с набъбналите устни и грозда,
възпявам те с ръцете, слети в мрака,
със бялото дихание на влака,
с парчето хляб и глътката вода.

Възпявам тебе, майко Свобода.

Възпявам те със твоя свят край мене,
че той от теб в стенания роден е,
че той на гневна есен е плода,
възпявам тази есен, през която
човечеството, станало крилато,
бе стигнало до първата звезда.

Възпявам тебе, майко Свобода.

Възпявам твоите червени нощи,
в които сам не бях заченат още,
но бях човек, преди да се родя,
възпявам твойта кръв и твойта сила,
и одърът, на който си родила
в единствен ден един милярд чада.

Възпявам тебе, майко Свобода.

Веселин ХАНЧЕВ


