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Дългът към паметта е свят и неотменим

Националният празник Трети март в София бе отбелязан с тържества пред Паметника на незнайния войн и пред Паметника на опълченеца. Военни 
почести отдадоха представителна гвардейска част и участници в националното дружество Традиция, облечени в руски военни униформи под командва-
нето на почетния председател от рез. полковник Станчо Джумалиев

С
лед като митът за мощта, 
състраданието, госто-
приемството и „мирот-
ворството“ на Турция 

рухна, Ердоган вече не скрива 
намерението си да рекетира Ев-
ропа с т.нар. сирийски бежанци.

„Поляците тук, в Полша, не 
биваше да се намесват. Право е, 
че нашият крал нахлу в страна-
та им с цялата си войска и обоз, 
но поляците, наместо да под-
държат мира, взеха че се наме-
сиха в собствените си работи и 
нападнаха краля тъкмо когато 
той минаваше най-спокойно. 
По тоя начин те се провиниха в 

нарушение на мира и всичката 
пролята кръв ще тежи на тях“.

(Бертолд Брехт, „Майка Ку-
раж и нейните деца“)

Когато при въздушни уда-
ри на сирийската правител-
ствена авиация срещу банди-
тите от „Сирийската национал-

на армия“ загинаха наведнъж 
33 турски военни и в послед-
ствие към тях ежедневно за-
почнаха да се добавят нови 
жертви, турският президент 
Реджеп Тайип Ердоган из-
търва нервите си. Най-напред 
заповяда турските въоръже-
ни сили да започнат операция 
„Пролетен щит“ в сирийската 
провинция Идлиб, после обя-
ви, че отваря границите на 
Турция и пуска „бежанците“ 
да потеглят към Европа. Поне-

же ЕС не бил превел на Анка-
ра обещаните три милиарда 
евро за издръжката на бежа-
нците на турска земя. Така 

турската агресия срещу съсед-
на Сирия премина от опера-
ция „Щитът на Ефрат“, през 
операции „Маслинова клонка“ 
и „Извор на мира“, към опера-
ция „Пролетен щит“. Дума-
та „щит“ внушава, че става 
дума за защита от някакви за-

плахи, идващи от Сирия, а не 
за военна агресия върху те-
риторията на суверенна дър-
жава. Обаче, войнствените из-
явления на Ердоган, на минис-
търа на отбраната Хулуси Акар 
и политици от управляващия 
Републикански Алианс, гово-
рят за съвсем други намере-
ния. Преди да се срещне с Пу-
тин в Москва, Ердоган сподели, 
че му бил предложил руснаци-
те да си направят база в Си-
рия, но да го оставят да се раз-
прави с Башар Асад. Според 
ежедневника вестник „Милли-
ет“ (03.03.2020), министърът на 
отбраната на Турция Акар бил 

казал, че в хода на операция 
„Пролетен щит“ са били „не-
утрализирани“  2557 елемен-
ти на режима и са били уни-
щожени 2 сирийски бойни 
самолета, 2 дрона, 8 хеликоп-
тера, 135 танка и 5 системи за 
ПВО. На свой ред „умерената“ 

опозиция била отнела от си-
лите на режима още 3 села и 
установила контрол над ра-
йона на Джебел Завийе. На-
помням, че 135 танка - това е 
повече от една бронетанкова 
или механизирана дивизия. С 
какви средства са били унищо-
жени самолетите и танковете 
на Дамаск, имайки предвид, че 
сирийското въздушно прос-
транство се прикрива от ру-
ските ПВО комплекси С-300, 
Въздушно космическите 
сили (ВКС)  на Русия и авиа-
цията на Дамаск? На искане-
то на Ердоган да бъде оставен 
насаме с режима на Асад ру-

ското МО отговори, че повече 
не гарантира безопасността 
на турските бойни самолети, 
ако навлязат във въздушно-
то пространство на Сирия над 
Идлиб. На фона на словесната 
„подкрепа“ от страна на САЩ 
и НАТО, тази декларация е по-
вече от предупреждение, че 
търпението на Кремъл се е 
изчерпало. Що се отнася до 
парите, които ЕС уж дължи на 
Анкара, те отдавна са й преве-
дени. Но режимът на Ердоган 
иска да ги харчи по свое ус-
мотрение, без да представя 
конкретни проекти и факту-
ри за направените разходи. 
И сега ЕК предложи на Турция 
1 млрд.евро, но Ердоган се со-
пна: „Вече не ги искаме!“. Ето 
защо ЕК отпусна на Гърция 
700 млн. евро за справяне с 
бежанската и мигрантската 
криза, а на Турция предложи 
едва 60 млн.евро. На сърдито 
попче, празна му торбичка!

Ердоган отхвърли и пред-
ложението на Бойко Борисов 
да участва в тройната среща 
на върха в София с лидери-
те на ЕС и гръцкия премиер 
Мицотакис. „За какво ще гово-
рим на онази маса?“, казал той, 
цитиран от вестник „Миллиет“ 
(04.03.2020). 
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При това положение Бъл-
гария също може да бъде ата-
кувана от мигрантските тъл-
пи, извозвани с автобуси на 
турската държава до Одрин, 
откъдето те се насочват към 
„ничията земя“ между турския 
ГКПП „Пазаркуле“ и гръцкия 
„Кастанесес“. Става дума за не-
легални мигранти, а не за бе-
жанци от войната. Понеже 
повечето от тях нямат нищо 
общо със Сирия, а пристигат 
от Афганистан, Ирак, Мали, 
Сомалия и други райони, в 
които официално не се водят 
бойни действия. Тъй като поч-
ти  всички те са без документи 
за самоличност, Ердоган вну-
шава, че това са „бежанци от ре-
жима на Асад“. А не рядко меж-
ду търсещите убежище в Евро-
па има джихадисти, участвали 
в показни обезглавявания на 
пленени сирийски войници 
или западни граждани, озова-
ли се в неподходящо време на 
неподходящо място. Фактът, 
че до Одрин те стигат с автобу-
си, осигурени им безплатно от 
турските държавни и общински 
власти, и после с други автобу-
си биват извозени в неизвест-
на посока показва, че „бежан-
ският“ поток се контролира и 
насочва от Анкара. Но, докато 
при предишните пропагандни 
кампании на режима на Ердо-
ган медиите показваха телата 
на деца, като Салман Курди, уда-
вили се недалеч от турския бряг, 
сега показват кучето и котка-
та на един иракчанин, който 
след тригодишен престой в 
Турция и работа по строител-
ните обекти, решил да си тър-
си по-добре платено препита-
ние в Германия или Холандия. 
Обаче, преди да стигне там, ос-
тавя домашните си любимци, 
наричани от него „децата ми“, 
на един турски журналист. За-
щото пътят към неизвестността 
бил опасен за тях. Трябваше ли 
този мигрант да стигне до „Па-
заркуле“ и „Кастанесес“, за да 
разбере, че Европа не приема 
хора, които не бягат от война? 
Вероятно е бил заблуден от 
ТРТ, която излъчи съвсем от-
крито карта на арабски с указа-
ние за пътищата, по които може 
да се отиде в Европа. А един 
мигрант от Мали се оплака от 
българските граничари, кои-
то го набили, скъсали му ръка-
ва, взели му телефона и му ка-
зали да се връща, понеже е от 
Африка. 

Башар Асад ли е виновен 
за бъркотията, която цари в 
целия Близък Изток? Не, той 
прави онова, което е длъжен 
да прави като държавен глава 
на суверенна страна, подло-
жена на външна агресия: пре-
следва бандитите, които теро-
ризират мирното население 
и защитава териториалната 
цялост на Сирия. За разлика 
от Ердоган, който ги представя 

за „умерена опозиция“ и обуча-
ва, екипира и лекува тези „ге-
рои“ с надеждата те да свалят 
режима на Асад. Без никой да 
е искал това от него, „прияте-
лят Тайпи“ изпраща военни 
части в Сирия, които се бият 
срещу армията на Дамаск ре-
дом с остатъците от „Ал-Кай-
да“ и „Ислямска държава“, обе-
динени под покрива на т.нар. 
Сирийска национална армия 
и военната организация HTS 
(Хейет Тахрир ес Шам). Оправ-
данията на Ердоган за турско-
то военно присъствие в Идлиб 
са абсолютно несъстоятелни 
и напомнящи казаното по-го-

ре от героинята на Брехт Май-
ка Кураж: борба с терора на 
Кюрдската работническа пар-
тия (РКК) и Формированията 
за защита на населението на 
сирийските кюрди (YPG); за-
щита на цивилното население; 
гарантиране на националната 
сигурност на Турция и т.н. Всич-
ки тези въпроси биха могли да се 
уредят в преки преговори с Да-
маск или с посредничеството 
на Москва, но очевидно не това 
е целта на Анкара. Нали кюрдски-
те формирования се изтеглиха на 
изток от Ефрат? Нали уж Анка-
ра беше за запазване на терито-
риалната цялост на Сирия? Нали, 
по силата на споразумението от 
Сочи, Турция трябваше в срок от 
един месец да разоръжи „бун-
товническите“ формирования 
в Северна Сирия? Вместо това тя 
продължава да ги обучава, леку-
ва, въоръжава и използва в сво-
ите военни операции. Ако Ердо-
ган беше загрижен за цивилното 
население в Идлиб, щеше ли да 
обстрелва безогледно с гаубици и 
да бомбардира с дронове градо-
вете и селата там? Щеше ли да 
използва бежанците и мигран-
тите, за да изнудва ЕС за още 
пари? Казвайки че досега Турция 

е похарчила над 40 млрд. долара 
за издръжката на сирийските 
бежанци, дали Ердоган включ-
ва и разходите за военните опе-
рации в Сирия? Ако е така, защо 
ЕС трябва да плаща за една ин-
тервенция, която осъжда от са-
мото начало, и заради която нало-
жи санкции на режима в Анкара? 
На срещата си с Бойко Борисов, 
Ердоган каза, че вече не иска 1 
млрд.евро, а просто ще изпрати 
бежанците към границите на 
Европейския съюз. Защото, как-
то писа Фатма Челик във вестник 
„Йеничагъ“ (03.03.2020): „Стра-
хът на Европа от сирийците е 
по-голям от страха й от вируса“. 

А по повод на призивите от Анка-
ра за подкрепа от САЩ и НАТО, 
Арслан Булут отбеляза: „Истин-
ският капан за Турция е да вика 
на помощ НАТО“. („Йеничагъ“, 
02.03.2020). И Булут, и други авто-
ри обясняват, че там където вле-
зе НАТО, влизат преди всичко 
САЩ, които после забравят за 
си отидат. В момента турската 
активност в Идлиб е изгодна за 
САЩ, а това значи и за Израел. 
Без да го е искала, Турция участ-
ва в осъществяването на амери-
канския проект за Големия Сре-
ден Изток, предвиждащ раз-
покъсването на големите дър-
жави в региона, в това число 
Турция и Иран, на 22 по-малки 
и създаването на самостоятел-
на кюрдска държава. При това 
положение Анкара не може да 
си позволи да се конфронтира 
и с Русия. Защото на везните на 
руско-турските отношения са ру-
ските зенитно ракетни комплекси 
С-400, чието усвояване предстои, 
газопроводът „Турски поток“, 
износът на зеленчуци и стро-
ителни материали и работни-
ци в Русия, приходите от мили-
оните руски туристи в Турция 
и т.н. Вашингтон разбира се на-
блюдава с интерес и надежда об-

тягането на руско-турските от-
ношения, но до нова руско-тур-
ска война едва ли ще се стигне. 
Вярно е, че членът на президент-
ския съвет по национална сигур-
ност и външна политика Месут 
Хаккъ напомни, че Турция е во-
ювала с Русия 16 пъти, заключа-
вайки че Анкара е готова да за-
твори Проливите за руснаците 
и да изпрати армията в Дамаск. 
Това той направи на 28 февруа-
ри по ТВ канала „А Хабер“. Обаче 
отговорът на Москва бе много-
значителен: през Проливите на 
път за Средиземно море и Сирия 
преминаха руските бойни фре-
гати „Адмирал Макаров“ и „Ад-

мирал Иван Григориевич“. Турски-
ят всекидневник вестник „Мил-
лиет“ (01.03.2020) припомни, че 
корпусен адмирал Степан Осипо-
вич Макаров е потопил осман-
ски стражеви кораб, а адмирал 
Иван Григориевич, по време на 
Първата световна война, е бом-
бардирал черноморското край-
брежие на Турция, заради кое-
то бил повишен в звание диви-
зионен адмирал. 

Войнствените заглавия в 
проправителствените медии в 
Турция внушават, че агресив-
ната реторика и политика на 
Ердоган се споделя от болшин-
ството от гражданите, но вест-
ник „Джумхуриет“ (01.03.2020) 
разказа, че Ердоган бил шо-
киран от съветите на бивши и 
настоящи депутати от негова-
та Партия на справедливостта 
и развитието (ПСР) в Истанб-

ул да разговаря с властите в 
Дамаск. „Това го говори и една 
личност начело на Народноре-
публиканската партия. Ти защо 
го казваш?“, сопнал се той на де-
путата.

Властите в Анкара усещат, 
че краят на ерата Ердоган на-
ближава. И, че изтеглянето на 
турските войски от Идлиб ще 
смъкне ореола на победител на 
„приятеля Тайпи“. Фактът, че 
вместо Путин да отиде в Ан-
кара, Ердоган отиде в Москва 
на 5 март, за да обсъдят кри-
зата в Идлиб, показва у кого 
са силните козове. Нищо че 
проправителствените медии в 
Турция обявяват за предател 
всеки, който настоява за преки 
преговори с Асад. Обаче в балан-
са приятели-врагове на Тур-
ция все повече натежава блю-
дото с враговете. Турция може 
и без Ердоган, но какво би ста-
нало ако загуби войната в Си-
рия и властта в Турция? Добре 
е над тази възможност да по-
разсъждава нашият „дипло-
мат“ Бойко Борисов, който 
иска с пари на ЕС да си купи 
индулгенции в Анкара. Това, 
разбира се няма как да мине. За-
щото няма страна в или извън 
ЕС, която да се съгласи на ней-
на земя да се разгърне Център 
за сигурност, т.е. концлагер за 
нелегални мигранти и бежа-
нци от Азия и Африка. Да се 
молим поредната „фейк“ ини-
циатива на Борисов да не се 
осъществи на наш гръб! Кол-
кото до Турция, в статията си 
„Б-атаклъкът Идлиб“, публи-
кувана във вестник „Джумхури-
ет“ (04.03.2020), Мустафа Бал-
бай описва положението, в кое-
то е изпаднала Турция, благода-
рение на външната политика 
на Ердоган. А именно, че:

Русия се е върнала много 
по-силна в Сирия, с която беше 
установила приятелски отноше-
ния още в периода на Студена-
та война;

Турската активност в Ид-
либ обслужва интересите на 
САЩ и Израел;

Вместо да  бъде част от ре-
шението, Турция е станала 
част от проблема Сирия;

Говорейки за борбата си с 
тероризма, Турция се е намък-
нала в опаковката на терора;

От страна, отворила до-
край вратите си за бежанци 
и мигранти, в яда си Турция се 
е превърнала в страна, която ги 
оставя пред вратата на Запада;

От страна с нулеви пробле-
ми със съседите, тя се е превър-
нала единствено в източник на 
проблеми.
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"Случилото се с медицин-
ските сестри е безпрецеден-
тен акт на отчаяние", заяви 
на 6 март от парламентар-
ната трибуна Корнелия Ни-
нова, председател на БСП и 
председател на парламен-
тарната група на коалиция 
„БСП за България“. "Не можем 
да мълчим за случилото се вче-
ра в Здравна комисия, нито за 
случилото се през нощта и су-
тринта в Народното събра-
ние. Медицински сестри се ба-
рикадираха в зала на парла-
мента, напрежението еска-
лира и сутринта една от тях 
стоя на прозореца на сградата. 
Това е безпрецедентен акт на 
отчаяние. Причините посочи-
ха самите медицински сестри: 
"Правителството ни лъга една 
година. Слушаме само лъжи, 
лъжи и пак лъжи", коментира 
Нинова. Тя обясни, че първа-
та лъжа е била произнесена на 
10 април 2019 г., когато пре-
миерът Борисов е обещал, че 
ще даде 50 млн. лв. за запла-

ти. "Исканията на медицин-
ските сестри са основателни 
и справедливи. Работят на по 
две смени, на по няколко места, 
за да може да издържат семей-
ствата си. Получават мизерни 
заплати, работят в трудни и 
неприемливи условия“...

По нататък в своето изявле-
ние г-жа Нинова добави, че ал-

тернатива има и тя е болниците 
да станат лечебни заведения, а 
не търговски дружества. "Опаз-
ването на здравето на българ-
ските граждани да не бъде тър-
говия. Това е истинската алтер-
натива. И това е истинският 
проблем, че докато болниците 
са търговски дружества, ще бъде 
все така", добави тя.

От името на ПП ГЕРБ и пар-
ламентарната група, д-р Дани-
ела Дариткова заяви, че "Декла-
рацията на БСП затвърдждава 
впечатлението, че сме свиде-
тели на организирана провока-
ция с политическа цел". Това тя 
направи в декларция от име-
то на група на ГЕРБ и призова 
представителите на мнозин-

ството да не се подвеждат по 
думите на Корнелия Нинова.

Така или иначе, датата 6 март 
ще се запомни с един изострен 
до крайна степен проблем, съз-
даден от творческите колективи 
на омразния преход, които пос-
тановиха здравето да бъде пре-
върнато в стока, а хората, кои-
то са най-близко  до болните да 
се чувстват ограбени заради ми-
лосърдието, което е същност на 
тяхната професия.

ЗДРАВЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ СТОКА

С МАНЕВРИТЕ „ДИФЕНДЪР-ЮРЪП 20“ 
САщ ПОДГОТВЯТ ЕВРОПА ЗА ВОЙНА

Тази година САЩ провеж-
дат на европейския континент 
най-големите от 25 години во-
енни учения, наречени „Диф-
ендър Юръп 20“ („Защитник на 
Европа 2020 г.“) . Освен САЩ, в 
ученията се включват също 18 
други страни-членки на НАТО 
и Грузия. Участват общо около 
37 хил. души, няколко хиляди 
бронирани бойни и траспорт-
ни средства, стотици самоле-
ти и хеликоптери. Основната 
част от тези 37 хил. военнослу-
жащи са около 29 хил. амери-
кански войници, от които 20 
хиляди ще бъдат прехвърле-
ни от САЩ, а 9 хил. ще бъдат 
от американските части, раз-
положени в Европа. Маневри-
те ще се проведат на територи-
ята на 10 държави, включител-
но Латвия, Литва, Естония, 
Полша и Германия. Германия 
е главният логистичен цен-
тър, през който да се осъществи 
прехвърлянето на американски-
те войски.

САЩ и НАТО планират да 
осъществят неприкрита де-
монстрация на силата, прех-
върляйки голям брой войни-
ци и голямо количество военно 
оборудване до самите граници 
на Русия. Въпреки дълбоката 
криза в американско-руските 
отношения и въпреки безпре-
цедентната опасност от вое-
нен конфликт между двете яд-
рени държави, подобно пове-
дение на Вашингтон не е нещо 

ново. САЩ открито показват, че 
в „диалога“ си с други държа-
ви пред дипломацията и кон-
султациите, те предпочитат да 
действат от позиции на сила-
та и чрез демонстрация на во-
енна мощ.

Този вид американска „ди-
пломация“, както и самите ма-
неври, започват да плашат не-
малко хора от европейските 
натовски държави. Депутати-
те от Лявата партия (Ди Лин-
ке) в германския Бундестаг зае-
ха особено критична позиция 
спрямо ученията „Дифендър 
Юръп 20“. Маневрите предста-
вляват предприемане на анти-
руска провокация вместо да се 

вземат мерки за намаляването 
на съществуващите напреже-
ния на европейския континент. 
Германските политици считат, 
че това, че НАТО си играе с во-
енната стабилност в Европа 
именно в дните около 75-та го-
дишнина от победата над на-
цисткия фашизъм, е оскър-
бление за народите на Русия и 
други страни от бившия СССР, 
чиито предци направиха най-
голямата жертва и положиха 
най-големите усилия за осво-
бождението на Европа от фа-
шизма през Втората световна 
война.

САЩ редовно използват на-
силието, за да наложат свое-

то „право“ да господстват над 
другите и да ги експлоатират. 
Подкрепяйки Вашингтон, ев-
ропейските държави се пре-
връщат в негови марионетки 
в съперничеството с Москва 
вместо самите те да предпри-
емат спрямо Русия стъпки, на-
сочени към взаимно разбира-
телство, диалог, намаляване 
на напрежението и създаване 
на система за колективна си-
гурност в Европа. Демонстра-
ции на военна сила като „Диф-
ендър Юръп 20“ пораждат опа-
сения за бъдещето на все още 
оставащите в сила споразуме-
ния за ограничаване и кон-
трол над въоръженията в Ев-

ропа.
Очевидно е, че демонстра-

ции на военна сила като ма-
неврите на САЩ и НАТО пра-
вят участниците в подобни аг-
ресивни действия потенциален 
прицел за ударите на руските 
ракети в бъдеще. Също така е 
очевидно, че руските генера-
ли внимателно обмислят създа-
лото се положение и разработ-
ват своите планове за бъдещи 
действия в случай, че бъде из-
вършена военна агресия про-
тив Русия. Руският външен ми-
нистър Сергей Лавров посочи, 
че Русия ще реагира и няма 
да остави без внимание про-
цеси, които предизвикват у 
нея голяма загриженост. „Но 
ние ще реагираме по начин, кой-
то не създава ненужни рискове“, 
подчерта Лавров. И докато Ва-
шингтон се старае да провоки-
ра военен конфликт в Европа, 
където прехвърля свои войски от 
хиляди километри разстояние, 
за разлика от САЩ, Русия из-
вършва военни учения, прид-
вижва военни части и склади-
ра ядрено оръжие единствено 
на своя територия. За съжале-
ние въпреки търпението на 
ядрена Москва положението в 
сферата на международната си-
гурност се влошава, но не всич-
ки осъзнават това.

(Lukas Ramonas. Washington 
Prepares Europe for War, Baltic 
Word, February 20, 2020)

Превод Бистра СТАЙКОВА

Към това, дето се вика, ние няма какво да добавим. 
Господ да просветли нашите пишман дипломати! За-
щото в момента те се опитват да купят благоразпо-
ложението на падишаха Ердоган точно както сред-

новековните балкански владетели преди завладяването на 
Балканите от османлиите. Само че вместо да дадем някоя кня-
гиня за жена на султана, имаме турска тъща за посланик в Ан-
кара. „Историята учи, пише Хегел, че народите не се учат от 
историята“. Оставете народите, вижте техните управници!

Mедицинските сестри Мая Илиева, Бойка Анастасова, Надежда Маргинова, Димит-
рия Димитрова и Мариета Шарапчиева заплашиха, че ще спят  в сградата на Народното 
събрание, докато исканията им не бъдат изпълнени.
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Българо-руският клуб 
„Дружба“, Сдружение 
„Евразия“ и кметство-
то на с. Върбица под 

патронажа на ПП “Нова Зора“ 
проведоха празник четири в 
едно: руска „Масленица“, „Сирни 
заговезни“ и „Баба Марта бърза-
ла мартеници вързала“ ведно с 
празника на самодееца. Взеха 
участие над 400 човека, беше 
организиран транспорт за из-
возването на всички желаещи 
да участват в празника. Авто-
бусите бяха посрещнати  от Ви-
олета Ангелова изобразяваща 
Баба Марта с кошница с мар-
теници. Всички присъстващи 
бяха поздравени от председате-
ля на сдружение „Евразия“ Евге-
ния Иванова  и кмета на с. Вър-
бица Красимир Маринов.

Водещата на тържестгвото 
Нина Тодорова разказа за праз-
ника „Масленица“: С този праз-
ник се изпраща зимата. Орга-
низират се весели игри, пекат се 
блини - вид палачинки, защото 
това печиво много напомня на 
слънцето. Накрая се разпалва 
огън и се изгаря Символ. 

Масленицата е чучоло, кое-
то се прави от слама и симво-
лизира зимата. От древни вре-
мена се счита, че запалването 
на чучелото утвърждава побе-

дата на живота над смъртта и 
на доброто над злото. Преди да 
бъде запалено чучелото, всеки 
може да сложи в джоба на дреха-
та й листче с написано нещото, 
което иска да остане в отмина-
ващата зима.

За българския празник „Сир-
ни заговезни“ е характерно ис-
кането на прошка, хамкането с 
бяла халва или сварено яйце 
и прескачането на огньове за 
здраве. Това е последният праз-
ник с големи веселби преди дъл-
гия великденски пост.

Даниела Заркова – секре-
тар на читалище „Пробуда 
1990“ в Плевен, разказа за мар-
тениците: „Легендите за произ-
хода на българската мартеница 
са няколко, но всички са свързани 
с прабългарите и с основателя 
на българската държава – хан 
Аспарух. Една от тях ни от-
вежда 1300 години назад във вре-
мето. Тръгнал Аспарух да тър-

си нова земя за българите след 
като хуните разгромили роди-
ната му и отвели в плен сестра 
му Хуба. Пристигнал в днешни-
те български земи и ханът  из-
пратил вест по сокол до сестра 
си. Аспарух съобщавал, че е наме-
рил райско кътче на юг от река 
Дунав и ще се засели там. Хуба 
избягала и завързала на сокола 
бяла копринена нишка да извес-
ти пристигането й. Птицата 
долетяла до новата земя, но вра-
жеска стрела простреляла соко-
ла и кръвта обагрила нишката. 
След добрата вест за пристига-
нето на сестра си, хан Аспарух 
започнал на къса от бяло-черве-
ния пресукан конец, връзвал го на 
ръцете на войниците и наредил 
двата цвята никога да не се раз-
делят - като символ на българ-
ското единство. Бил ден 1 март 
681 г. Нарекли копринения конец 
мартеница, по името на месец 
март. Оттогава бяло-червена-

та нишка свързва българите по 
света в едно.

И днес всеки участник в праз-
ника получи мартеница и всеки 
поиска прошка защото: олеква 
ти когато си простил,олеква ти  
когато ти прощават. Човекът 
на земята все греши, на този 
празник прошка ни се дава“...

  Пред хората от село Вър-
бица прозвучаха   руски и бъл-
гарски песни  в изпълнение на 
руска вокална група с ръково-
дител Атанаска Пеловска от с. 
Подем, Вокална група „Росна 
китка“ от с. Върбица с ръково-
дител Богомил Мицев.

Особено вълнуващи бяха 
изпълненията на  сатерична 

вокална група  „Феникс“ от с. 
Горна Митрополия с ръково-
дител Нина Станчева.

Песни и танци оглася-
ха до късно мегдана на село-
то. Надежда Аверочкина ръ-
ководител на българо-руския 
клуб „Дружба“ бе организира-
ла много атракционни игри. 
Имаше и конкурси за деца, ко-
ито се включиха с радост, а ла-
комствата - баници, пити, ке-
ксове, палачинки    стигнаха 
за тях и за всички желаещи. 
Тези, които не видяха чудото 
в с. Върбица, могат само да съ-
жаляват. Другите ще го пом-
нят дълго, заради преживени-
те радости и вълнения. 

ВъпРОС На ДЕНЯ аКЦИЯ „ЗОРа“

Д-р Радко Ханджиев

П
реди време Бърни Сан-
дърс нарече „скандал-
ни и антисемитски“ 
позициите на Путин и 

Орбан срещу Сорос. Текст с по-
добно съдържание бе публикуван 
в Therussophile.org – информаци-
онен агрегат на новини за Русия 
от алтернативни източници извън 
официалния мейнстрийм на Ис-
теблишмънта. Сайтът се стреми 
да отразява новини и от други 
страни, свързани с руските ин-
тереси, като Сирия, Китай, Иран 
и т.н. Амбицията на създателите е, 
всеки, който има интерес към съ-
битията във и за Русия, да може 
да се информира своевременно 
от едно място, вместо да ги тър-
си в интернет.

Автор на текста е американ-
ският гражданин Карл Бейър 
(Carl Beijer @CarlBeijer), който спо-
деля впечатленията си от телеви-
зионния дебат между основните 
кандидати на Демократическата 
партия, състоял се вечерта на 20 
февруари 2020 г. Ето част от из-
казването на сенатор Бърни Сан-
дърс – кандидат за президент от 
Демократическата партия:

„(...) Икономическата и въ-
трешната политика на Сандърс 
като цяло ми се струват добри. 
Но външната му политика все 
още е твърде агресивна. Например: 
Крайно десният авторитарно-
националистически лидер на Ун-
гария Виктор Орбан моделира себе 
си като Путин в Русия, след като 
каза в интервю през януари, че „Пу-
тин отново направи страната си 
велика“. Подобно на Путин, Орбан 
се издигна на власт, като използва 
параноята и нетърпимостта към 
малцинствата, включително чрез 
скандални антисемитски напад-
ки срещу Джордж Сорос; и в също-
то време успя да обогати себе си и 
своите политически подръжници. 
Къде тук е „авторитарният“ Пу-
тин? Кога Путин „е експлоати-
рал параноята и нетърпимостта 
към малцинствата“? Когато при-
съства на откриването на Голя-
мата джамия в Москва ли? (...)“

Съдържанието на постинга е 
симптоматично за настъпващия 
обрат в настроенията на амери-
канските гласоподаватели. А и 
проучвания на институтите за об-
щественото мнение в САЩ показ-
ват, че все повече американци 
предпочитат икономическа сис-
тема, основана на демократични 
социални ценности, като тази в 
скандинавските страни Швеция и 
Норвегия, във Финландия и дру-
гаде. Четирима от десет гражда-
ни на САЩ на възраст между 18 
и 54 години отговарят, че искат 
да живеят в социалистическа 
нация, а не в капиталистическа 

като американската. Това съоб-
щи наскоро новинарския телеви-
зионен канал „Axios HBO“. Анке-
тата е проведена през миналата го-
дина от института за проучване на 
общественото мнение „Харис“ по 
поръчка на телевизионния канал.

Подобни настроения фикси-
ра и институтът „Галъп“ в анкета, 
проведена в края на април 2019 
г.: все повече хора в САЩ смятат, 
че социализмът би бил по-добра-
та посока за бъдещето на стра-
ната. При това, налице е промя-
на в разбирането за социализма, 
в сравнение с 2018 г. Нараства 
броят на хората, които смятат, 
че това означава равенство или 
равни възможности. Анкетата 
също констатира партийно раз-
граничаване между респонден-
тите: самоопределящите се като 
демократи и техните симпати-
занти имат по-благоприятно от-
ношение към социализма; дока-
то определящите се като репу-
бликанци го възприемат пове-
че като правителствен контрол, 
който унижава личността.

Според заключението на „Га-
лъп“ обаче, преобладаващият брой 
респонденти в САЩ предпочитат 
свободния пазар над държавния 
контрол върху определени дей-
ности. На въпроса: „Бихте ли пред-
почели свободния пазар или прави-
телството да бъде изцяло отго-
ворно за технологичния напредък, 
висшето образование, заплатите, 
здравеопазването, околната среда, 
разпределението на богатството 
и другите области?“, повечето от 
запитаните са съгласни да има 
правителствен контрол за защи-
та на околната среда и на потре-
бителите, но искат властта да не 
се намесва в сферата на техно-
логичните иновации и разпре-
делението на богатството.

Институтът „Харис“ пък об-
ръща внимание на особено висо-
кия процент жени от тази въз-
растова група, които твърдо се 
противопоставят на капитали-
зма. Отбелязва се и резкия скок 
на американската женска поло-
вина, подкрепяща социализма: 
от 40% преди близо две годи-
ни, на 55% днес. Същевременно, 
в журналистическия коментар на 
резултатите от анкетата се прави 
уговорка, че предпочитането на 
социализма не означава, че аме-
риканците искат да живеят в 
марксистка командна икономи-
ка; по-скоро настояват за всеоб-
що здравеопазване, безплатно 
образование и достойно запла-

щане на труда.
Проучванията на „Харис“ и „Га-

лъп“ показват, че социалната идея 
става все по-популярна през по-
следните години. В условията на 
криза критикуването на „ляво-
то“ се оказва лоша практика и 
дори в САЩ думата „социализъм“ 
е на път да бъде реабилитирана. 
Макар досегашният неолибера-
лен елит да е изградил цялата 
си легитимност върху мантрата 
за "опасност от комунизма" и не 
може просто да загърби тази по-
литика, днес подобна реторика 
вече дразни част от обществено-
то мнение и дори управляващи-
те елити на някои държави.

Възходът на политици, като 
сенаторът Бърни Сандърс, пред-
ставителката в Камарата на пред-
ставителите Алесандриа Окасио-
Кортес и др., отразява променя-
щите се настроения на населени-
ето. Дебатът за икономическото 
бъдеще на страната, както и за 
световната икономика, може да 
окаже дълбоко въздействие на 
започващата кампания за тазго-
дишните президентски избори 
в САЩ. "Капитализмът разори 
много американци през последни-
те десетилетия и създаде иконо-
мика, която хората чувстват, че 
е дълбоко несправедлива", изтъкват 
коментаторите на канала „Axios“ 
Феликс Салмън и Алекси Макка-
ммънд в анализ, озаглавен „Не-
доволствата от капитализма“. 
И добавят, че "подхранването на 
този извор на негодувание може да 
се окаже основен източник за по-
литическа подкрепа на всички ус-
пешни кандидати през 2020 г."

Сенаторът Бърни Сандърс е 
единственият кандидат за пре-
зидент от Демократическата 
партия, който се представя за де-
мократичен социалист, твърдей-
ки, че икономическата система, 
която преобладава в северните 
(Скандинавски) страни, е инте-

ресен пример за следване. „Днес, 
през второто десетилетие на 21 
век, трябва да се заемем с незавър-
шения New Deal и да го довършим 
докрай.“ Според него демокра-
тичният социализъм е естестве-
но продължение на политиката 
на президента Франклин Дела-
но Рузвелт (1933-1945), извест-
на като New Deal, която изва-
ди Америка от голямата депре-
сия, наложи по-справедливи 
обществени отношения и пре-
достави основни икономически 
права на всички американци. 
Това означава нови работни 
места, строги банкови и финан-
сови регулации, пенсионна про-
грама за социално осигуряване, 
защитата на работещите семей-
ства и т.н.

Сандърс има подкрепата на 
„Демократични социалисти на 
Америка“ (ДСА) – организация 
създадена през 1982 г. от част от 
Социалистическата партия на 
САЩ с представители на отделни 
леви групи и движения. От нача-
лото на 21 век политическото й 
влияние започва бързо да нара-
ства и към края на 2018 г. набро-
ява над 50 хиляди члена, средна-
та възраст на които е 33 години. 
На частичните избори през декем-
ври 2017 г. 15 активисти на ДСА 
са избрани в управленските ор-
гани на 13 щата; като прибавим и 
избраните преди това 20, ДСА има 
общо 35 представители в мест-
ните щатски органи на властта. 
През ноември 2018 г. пък Алесан-
дриа Окасио-Кортес и Рашида 
Тлаиб са избрани в Камарата на 
представителите на Конгреса на 

САЩ.
29-годишната Окасио-Кор-

тес е най-младата жена избира-
на някога в Конгреса на САЩ. Тя 
се застъпва за всеобщо здравео-
пазване, федерална гаранция за 
работните места, нов зелен New 
Deal, премахване на имиграци-
онните и митническите ограни-
чения, безплатно висше образо-
вание, данъчната ставка за годи-
шен доход над 10 млн. долара да 
е 70% (както при президента 
Франклин Рузвелт). През 2016 
г. тя бе в ръководството на еки-
па на кандидата за президент на 
САЩ Бърни Сандърс.

Макар да е класиран на вто-
ро място в проучванията на об-
щественото мнение за канди-
дат-президентска номинация на 
Демократическата партия през 
2020 г., Сандърс едва ли ще ус-
пее да се пребори с твърдото 
ядро на съпартийците си около 
кръга Клинтън-Обама. Основ-
ният му съперник засега е бив-
шият вицепрезидент Джо Бай-
дън, независимо от мащабни-
те корупционни разкрития за 
него и членове на семейството 
му, свързани с кървавия пре-
врат в Киев през 2014 г. и корум-
пирания режим на Порошенко. 
Предварителните избори за но-
миниране на кандидат на Демо-
кратическата партия, проведени 
между 3 февруари и 3 март показ-
ват преднина на Джо Байдън с 
467 делегатски гласа срещу 392 
за Бърни Сандърс. Следващите 
турове са през март, април, май 
и ще завършат на 2 юни, когато 
ще стане ясно кой ще е печелив-
шият. За да бъде номиниран, 
кандидатът за президент тряб-
ва да получи общо 1991 делегат-
ски гласа.

Наскоро, един друг съпарти-
ец и бивш член на Конгреса на 
САЩ – Джон Делани, публично 
заяви: „Социализмът, или с как-
вото и ново име да го нарича се-
натор Сандърс, е грешен отговор; 
правилният отговор е да напра-
вим капитализма по-справедлив 
и обединяващ.“ Как ще стане това 
ако продължат поддържаните 
от глобалистите-демократи де-
индустриализация на страната 
и въртенето на „печатната ма-
шинка“ – отговор няма!

В същото време, глобалист-
кият проект, който продължава 
да е верую на елита на демокра-
тите – приключи. Провали се и 
импийчмънтът на американ-
ския президент Доналд Тръмп. 
Всъщност, опитът не доведе до 
намаляване популярността му; 
обратното, днес той се радва на 
близо 50% обществено доверие 
и шансовете му през ноември 
2020 г. да бъде преизбран – на-
растват.

Кого щЕ НомИНИРА 
дЕмоКРАТИчЕсКАТА 

пАРТИя НА сАщ?

Т
ова може да отвори възможности за ново начало на съ-
трудничество между факторите на реалната политика 
в света – Русия, Китай и САЩ. И заедно с Индия, Брази-
лия и други големи държави, не една, а няколко цивили-

зации, да могат с консенсус да определят съдбата на човечество-
то, да планират бъдещето на един по-справедлив, многополюсен 
свят.

Бърни Сандърс и Джо Байдън

пРАЗНИК,  пРЕдИ дЪлгИя 
ВЕлИКдЕНсКИ посТ

Снимки: Андрей Николов
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Отмина 3 март, нацио-
налният празник на 
България. С него към 
читателите замина и 

поредният брой на „Нова Зора“. 
Тази година той съвпадна със 
самата сакрална дата. Дали сме 
успели с поместените и подбра-
ни от нас материали, нека пре-
ценяват читателите. Доколкото 
обаче въпросът за национал-
ната памет е от жизнено зна-
чение за духовното здраве на 
народа и за устоите на него-
вата държавност, нашите раз-
бирания в „Нова Зора“ винаги 
са били ясни и непроменими: 
пълна и безусловна неприми-
римост към съзнателното и 
систематично изкривяване на 
историческата истина и към 
произволното тълкуване на 
историческите факти. Неува-
жението към тях, както би казал 
великият Александър Сергее-
вич, е „първият признак за глу-
пост и безнравственост“. 

Тъкмо с това обаче се зае 
в навечерието на празника 
самата Българска национал-
на телевизия. Вече години на-
ред здравства и крепне с упра-
вленска подкрепа това пороч-
но занимание на известното 
със своята манипулативност 
и мерзък ривизионизъм те-
левизионно предаване „Исто-

рия.bg“. Водещите Георги Ан-
гелов и Горан Благоев отдавна 
са си спечелили презрението 
на просветената зрителска ау-
дитория със своите прозрач-
ни манипулации и похвати 
при насочване на разговора с 
участниците в предпоставени 
и желани от тях конюнктурни 
изводи. И едва ли съм само аз 
едничък от мнозинството от-
вратени българи, които пред-
варително предугаждат за 
какво ще иде реч в поредната 
им агитпроповед. 

Нескромно е, но и този път 
познах. Доколкото 3 март от-
говаря на 19 април - стар стил, 
а на тази дата е подписан и 
Санстефанският мирен дого-
вор, предположих и се оказах 
прав, че именно това истори-
ческо събитие ще бъде ома-
ловажавано, и че вместо иде-
ала, въодушевявал поколения 
българи за събиране на бъл-
гарските земи в едно Отечест-
во, ще бъде утвърждаван по-
зорният Берлински конгрес, 

който безмилостно разкъса 
българското историческо зе-
млище. Този „европейски кон-
церт“ остави за българската на-
ционална буржоазия една непо-
силна задача, която тя така и не 
успя да реши под скиптъра на 
Куборгготската династия, до-
вела с политиката си Бълга-
рия до три национални ката-
строфи. 

Основната цел на водещия 
в предаването на 2 март т.г. Го-
ран Благоев и, уви, на истори-
ците-специалисти по този ис-
торически период, бе отново 
очаквана, прозрачна и ясна: 
да се внушава вина на Осво-
бодителката Русия за неосъ-
ществения идеал от Сан Сте-
фано, и да се извинява жес-
токостта на студенокръвните 
чудовища от 19 век Англия, 
Австро-Унгария и Германия,  
с техните национални инте-
реси, както и ненаситния лай 
на помършавелите хиени като 
Франция и Италия. Резултатът 
от този т.нар. разговор в студио-

то на БНТ, бе направо обиден за 
науката, за паметта на времето, 
пък и за честта на историческа-
та гилдия, позволила си в лице-
то на Петър Стоянович, проф. 
Петко Петков и  проф. дин. 
Милко Палангурски от Вели-
котърновския университет и 
гл. ас. д-р Светослав Живков 
от Софийския университет, 
да стане подвластна на жалкия  
колониален конформизъм, 
който вече десетилетия триум-
фално шества из средите на на-
учната интелигенция и все по-
настоятелно се заседява на те-
левизионния екран. Да, същата 
интелигенция, която с понятия 
като Отечество, Родина, Дълг 
и Чест, би трябвало да се стре-
ми да направи слабия - силен, 
отчаяния – уверен, а изгубилия 
посоката, да завърне във верния 
път. Вместо това обаче тя върши 
обратното като междувременно 
се опитва да прикрива своя по-
зор със смокиновия лист на 
гузната си научна съвест. Как-
то и се очакваше тези съвре-

менни мастити последователи 
на Тукидит и Херодот, се ока-
заха неспасяемо поразени от 
синдрома на болното време, в 
което живеем. 

По-долу поместваме отзи-
ва на уважавания историк Ми-
лен Куманов за тази поредна 
гавра на БНТ, в предаването 
„История.bg“, излъчено в на-
вечерието на националния ни 
празник. Г-н Куманов е озагла-
вил своя отзив „Не мога да мъл-
ча“ и в него, по разбираеми при-
чини, не е споменал имената на 
участниците в този позорен час 
по преиначена история. Но те 
така се самоопозориха, че ние, 
в „Нова Зора“ преценяваме, че 
няма защо да бъдем деликат-
ни. Както се казва – „Бог с тях“! 
Изписахме имената им пък 
нека се знае и помни. Нито 
титлите, нито страховитите 
им бради могат да ни накарат 
да уважаваме хора, оставили 
на прага на телевизионното 
студио своята научна съвест, 
знания, и уви, чест. В Бълга-
рия, въпреки проклетия бъл-
гарски конформизъм, все още 
може да бъде заклеймен все-
ки позорен плонж на колабо-
рациониста, предпочел пред 
правдата удобната „нова исто-
рическа истина“. 

Минчо МИНЧЕВ

Скъпи сънародници,

Благодаря ви, че на Тре-
ти март отново сте хиля-
ди на Шипка, този храм на 
българската доблест.

Т
ук, на този връх, „по-
крит с бели кости и с 
кървав мъх“, се реша-
ва изходът от войната. 

Съдбата го поверява в ръце-
те на няколко хиляди българ-
ски опълченци и войниците от 
Брянския и Орловския полк. 
Техният героизъм ще пречу-
пи морално поробителя и ще 
отвори пътя към Освобожде-
нието. Каква ли щеше да бъде 
съдбата на България днес, ако 
онези велики българи се бяха 
поддали на "вируса" на мани-
пулацията, на "вируса" на стра-
ха, на "вируса" на примирени-
ето, на "вируса" на слабоволие-
то? Но те устояха и не се подда-
доха, както всички вас, за които 
дългът към паметта е свят и не-
отменим.

Преди 142 години България 
възкръсва след петвековното 
османско иго. Под знамената 
на руската армия се сражава-
ха хиляди воини от много на-
роди на необятната империя. 
За много от тях нашата земя се 
оказа последен дом. Дълбок по-
клон пред паметта на всички, 
които положиха костите си за 
България.

142 години българската 
държава устоя на исторически-

те ветрове и съхрани своя суве-
ренитет. Но той не е даденост. 
Суверенитетът изисква осъзна-
ване на националния интерес и 

воля да бъде отстояван. От нас 
зависи днес да го опазим, да го 
пазим и в бъдните години.

През годините много поли-

тици пренебрегваха и оспор-
ваха Трети март. Правят го и 
днес. Много манипулатори се 
опитваха да изопачават исто-

рията за политическа употреба. 
Те нападаха истината с настър-
вението, с което пълчищата на 
поробителя някога щурмуваха 
Шипка. Но и едните, и другите 
претърпяха поражение. Защо-
то хиляди достойни българи 
като вас днес отстояваха исто-
рическата памет с разум и със 
сърцата си. Със смиреното си 
присъствие на този връх. Тези 
хора аз наричам „опълченци-
те на историческата памет“ 
и това сте всички вие, скъпи 
сънародници. Към вас е моята 
благодарност.

Вечна памет за героите!
Да живее България!

КОНТРапуНКТСВЕТЛИНИ И СЕНКИ

Защо днес повече от всякога 
трябва да празнуваме 3 март

ПОРАЗЕНИ ОТ СИНДРОМА 
НА БОЛНОТО ВРЕМЕ

дЪлгЪТ КЪм пАмЕТТА 
Е сВяТ И НЕоТмЕНИм

Слово на президента Румен Радев на връх Шипка по случай 
отбелязването на 142 години от Освобождението на България

Ирина ЯКИМОВА,  
д-р по история и експерт 

по международни  
отношения и външна 

политика

Н
авремето, когато още 
“падането на България 
под турско робство” се 
изучаваше в учебни-

ците именно с тази си термино-
логия, когато четяхме Григорий 
Цамблак (ученик на Патриарх 
Евтимий, свидетел на завладя-
ването на Търновското царство 
през XIV век – б.а.) в оригинал 
и анализирахме романа “Антих-
рист” на Емилиян Станев, си ви-
ках: “Ние днес въобще не осъзнава-
ме какво е преживял някога тоя 
народ! Добре че в днешното време 
поне няма кой да дойде да ни зав-
ладее!”

Това беше през 90-те и тогава 
идея си нямах, че мислите ми мо-
гат да се окажат пророчески…

Днес, през 20-та година от ХХI 
век, след 10-годишно членство в 
ЕС и още по-дълго в НАТО, акцен-
тът на общественото внимание 
вече не е толкова комунизмът – 
за него някак си ни писна да слу-
шаме; не е Студената война, ко-
ято уж свърши; акцентът не е 
дори самото еврочленство, кое-

то само допреди няколко години 
се възприемаше като най-велико-
то достижение на модерната ни 
епоха! Акцентът е... опасността 
от ислямска агресия срещу уж 
защитената ни от НАТО и ЕС, 
все още уж българска държав-
на територия! А през това вре-
ме какво правим ние, българи-

те? Чудим се трябва ли или не да 
празнуваме 3 март!

Парадоксалността на този 
явно изначален въпрос на модер-
ната българска национална иден-
тичност е особено ярка в конте-
кста на новия „цивилизационен 
избор“, пред който ни изправя 
наскоро обявената неосман-
ска доктрина на турският пре-
зидент Реджеп Ердоган. Пред-
вид определените от него и съв-

сем конкретно измерими „ду-
шевните граници“ на бъдещата 
му Нова Османска империя, 
е време най-после да се зами-
слим наистина сериозно какво 
означава за нас датата 3 март 
и защо днес повече от всякога 
трябва да я празнуваме и да па-
зим внимателно от съвременно 

фалшифициране историческа-
та памет за нея.

Между другото, правилна-
та дата е 19 февруари – по стар 
стил, т.е. по Юлианския кален-
дар. Защото, именно в средата на 
мразовития месец февурари на 
1878 г., е подписан т.нар. „пред-
варителен“ Санстефански ми-
рен договор. Подписан е след 
невероятния дори и от днешна 
гледна точка зимен поход, кой-

то армията на Руската империя 
(съставена от етнически русна-
ци, украинци, поляци, румън-
ци, молдовци и финландци – 
б.а.) с нечовешки усилия успя-
ва да осъществи през 3-метро-
вите преспи на Стара планина. 
За да излезе в полята на Горно-
тракийската низина и да настъ-

пи към Одрин и подстъпите на 
Истанбул/Цариград под носа 
на изненаданото османско пра-
вителство и яростно подкрепя-
щите го западни велики сили 
(разбирайте, основно, днешни-
те Великобритания и Германия 
– б.а.). Сега ще се намерят някои, 
които ще се хванат за тая ковар-
на думичка „предварителен“. Ко-
ето значи „неокончателен“ и, 
следователно, подлежащ на ре-

визия на Берлинския конгрес. 
Ами, факт. Факт е обаче и друго 
– точно Санстефанският дого-
вор е юридическият акт, кой-
то възстановява българската 
държава на Балканския полу-
остров, несъществувала поч-
ти половин хилядолетие (500 
г.). Правната сила на Сан-Сте-
фанския договор именно като 
държавно-творчески юри-
дически акт е потвърдена от 
всички европейски предста-
вители на същия този Берлин-
ски конгрес.

Така, благодарение на ру-
ското оръжие, на руската сме-
лост и жертвоготовност (не, 
това не са просто изтъркани 
клишета!), подкрепена със се-
риозен принос и от българска 
страна и то не само в лицето на 
българското опълчение, бъл-
гарите получават нов шанс да 
възстановят своята държава 
на Балканите - за първи път 
след османското нашествие 
от края на ХІХ век. „Окупация“, 
твърдят някои. Или „освобожде-
ние“… Или извоювана на ви-
сока цена и със съвместните 
усилия на няколко обедине-
ни народа (тук вече можем да 
включим освен руснаците и 
украинците, и румънците, и 
финландците, и другите) „сво-
бода“…
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Н
яма да скрия, че оста-
нах крайно изумен от  
излъченото от БНТ на  
2 март  т.г. предаване,  

посветено на 142 годишнина от 
Освобождението на България. 
Поканените лица, които участ-
ваха в него,   са добре познати на 
българското общество със свои-
те русофобски възгледи, които 
те са демонстрирали многократ-
но при различни случаи, когато 
се третират   въпроси от минало-
то на българския народ, свърза-
ни с руско-българските отноше-
ния. Този път обаче те преми-
наха всякакви граници в своето 
русофобство. Макар и професи-
онални историци, показаха  че и 
Санстефанският  (от 1878 г.),  и 
Берлинският (от същата годи-
на)  договори, са чели както Дя-
волът чете Евангелието.  Пос-
тараха се да направят всичко 
възможно, за да омаловажат от 
една страна  значението на пър-

вия и да възвеличат, колкото е 
възможно повече значението 
на втория,  когато действител-
ните факти говорят точно  об-
ратното.

Ако казаното от господата 
беше вярно, как ще обяснят то-
гава няколкото   изключител-
но очевадни факти:

•  какви бяха границите на   
българската държава, очер-
тани   в единия и в другия до-
говор? Може ли някой да отре-
че, че именно  в първия от тях, 
в пределите на България бяха  
включени  всички онези земи 
от Мизия  (с изключение на 
Северна Добруджа), Тракия и 
Македония, в които мнозин-
ството от живеещото в него  
християнско население  от 
векове беше българско? Тези 
територии    бяха  признати за 
български  не от някой друг, а 
от самата Османска империя, 
която бе владяла същите земи в 
продължение на близо пет века. 
Те бяха признати със султан-
ския ферман,  с който бе   обя-
вена  автокефалността на Бъл-
гарската църква още в края на 
февруари 1870 г.

 Тъкмо поради тази причи-
на Санстефанският договор бе 
посрещнат с възторг от мно-
зинството от българския на-

род. Между неговите адмира-
тори бе и Стефан Стамболов, 
който дори предложи за първи 
български княз на България 

граф Н. П. Игнатиев, творецът 
на този исторически акт.

Благодарение на догово-
ра  от 3 март 1878 г. (нов стил) 

Санстефанска България  се 
превърна в  онзи свещен иде-
ал,  за осъществяването на кой-
то се водиха няколко войни – 

Сръбско –българската от 1885 
г.; Балканските (от 1912-1913 г.) 
и Първата световна война 1915-
1918 г. И светът бе удивен от 
чутовния героизъм на българ-
ския войник, от неговата хра-
брост и самопожертвувател-
ност по бойните полета в Тра-
кия,  Македония и Добруджа. 
В знак на признателност към 
освободителната мисия на Ру-
сия,  цялата територия на Бъл-
гария е осеяна  със стотици па-
метници. Народната любов  не 
се купува с пари!

  За западните велики сили  
обаче историческите факти 
нямаха никакво значение. 
Обединени в желанието си да 
не допуснат възобновяване-
то на българската  държава в 
нейните естествени предели, 
те заставиха Русия да приеме 
ревизирането на Санстефан-
ския договор.  С тази зада-
ча бе натоварен именно  Бер-
линският конгрес от 1878 г., 
под  председателството на гер-
манския канцлер Ото фон Бис-
марк, чието име   други исто-
рици, в  едно друго предаване 
пак по Българската национал-
на телевизия, побързаха да на-
редят до това на император 
Александър ІІ и на граф Н. П. 
Игнатиев. 
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Напрежението между 
Гърция и Турция от-
ново ескалира. Отно-
шенията между две-

те страни са на най-ниското ниво 
след кризата около остров  Имия 
(турците го наричат Кардак) от 
1996 г., когато двете съюзнички 
от НАТО бяха на ръба на военен 
сблъсък. Ако трябва да бъдем точ-
ни гръцко-турските отношения 
се отличават със сложност и нес-
табилност от много десетилетия. 
Независимо че са съюзници в 
НАТО, Гърция и Турция се оказ-
ваха на ръба на война на три 
пъти – по време на кипърския 
конфликт през 1974 г., както и 
през март 1987 г. и януари 1996 
г. – в следствие от многогодиш-
ните разногласия по въпроса за 
делимитацията (определяне на 
границите между две държави) 
на Егейския регион. Или каза-
но по-конкретно, напрежението  
между Гърция и Турция отново 
е в резултат на този неразрешим  
от десетилетия  проблем в съ-
временните гръцко-турски от-
ношения - проблемът за права-
та върху континенталния шелф 
в Егейско море, като към него 
сега се прибавиха и споровете 
за откритите нови газови нахо-
дища около Кипър в Източното 
Средиземноморие. Новите от-
крития изостриха неимоверно 
апетитите в двете дългогодиш-
ни съпернички в региона, за-
щото  от  това чие притежание 
ще са те, зависи в най-голяма 
степен лидерството в региона 
на Близкия изток на една все 
по-трудно управляема от САЩ 
и НАТО  Турция, а за Гърция  те  
се явяват материалната осно-
ва за излизането на страната от 
дългогодишната икономическа 
криза. 

Този проблем обаче напосле-
дък  все повече се очертава като 

casus belli  
(повод за война) не само в от-

ношенията между двете страни, а 
и поради проявени засилени апе-
тити за въглеводороди на всич-
ки страни в региона, има вече 
потенциала да прерасне в голям 
регионален конфликт с хибрид-
на или дори явна намеса на го-
лемите геополитически игра-
чи. И това е така, защото, според 
последните проучвания се оказва, 
че регионът на Източното Сре-
диземноморие и главно около 
Кипър притежава огромни ко-
личества природен газ и нефт и 
може да осигури не само на Гър-
ция и Турция, но и на всички 
страни от региона достатъчни 
и стабилни енергийни достав-

ки на природен газ, на достъп-
ни цени и за много дълъг пери-
од от време. Ескалацията на на-
прежението в региона от страна 
на Турция започна след като Ки-
пър в края на юли 2019 г. обяви 
разширяване на енергийната си 
програма. То включи 9 нови про-
учвателни и потвърдителни газо-
ви сондажа в офшорната си зона 
(показани на картата) в следва-
щите 2 години, които ще бъдат 
извършени от водещи междуна-
родни компании - американска-
та „Ексън Мобил”, френската „То-
тал” и италианската „Ени”. Спо-
ред цитираните от „The Economist”  
данни от  миналата година само 
в старите находища около Кипър 
общите количества на залежите 
природен газ в Източното Сре-
диземноморие, по международ-
ни експертни оценки, са около 
9350 млрд. куб. метра.  През по-
следното десетилетие откритията, 
направени в изключителните ико-
номически зони на Египет и Из-
раел, са за приблизително 2500 
млрд. кубически метра.  Какво 
означават тези цифри може да се 
илюстрира само  с простия факт, 
че годишните потребности на ЕС 
от природен газ в момента са 
за около 540 млрд. куб. метра. 
Поради това  всички страни в ре-
гиона: Кипър, Гърция, Израел, 
Египет и Либия  все по-насто-
ятелно, а някои като Турция и 
агресивно, декларират планове 
за свой „дял” в това потенциал-
но богатство и място на геопо-
литическата енергийна карта. 
Също както 

по законите на 
глутницата 

погледите на управляващите 
политици и технократите от тези 
страни, засега са насочени  не тол-
кова към прилежащите им по 
международното право участъ-
ци, а към „сондажите  на гиган-
тите”, които оперират в момента 
в региона и то главно около Ки-
пър - американският петролен 
гигант ExxonMobil /оператор/, 
и най-големия производител в 
международен мащаб на втеч-
нен природен газ - катарската 
държавна нефтена компания 
Qatar Petroleum. И това е не само 
заради техните технологични 
възможности, които нито Тур-
ция, нито Гърция притежават, 
а и поради това, че в управлява-
щите тези страни продължа-
ват да считат, че  както досега 
решението, кой колко ще полу-
чи след като се задоволи апети-
та на гигантите ще се решава 
пак отвъд океана. САЩ открай 

време прилагат една неизмен-
на  стратегия в региона - страте-
гията на налагане на своите ин-
тереси чрез противопоставяне 
на регионалните сили, която не 
нищо друго освен прилагането 
на старата и изпитана още от 
времето на Римската империя 
стратегия - Divide et impera или 
„Разделяй и владей“. С работата на 
най-голямата си газова компа-
ния в изключителната иконо-
мическа зона на Кипър, с воен-
ната си мощ в региона, с дискрет-
ните си и публично оповестени 
посещения на висши държавни 
служители в трите съседни стра-
ни и последвалите ги  визити във 
Вашингтон на министър-предсе-
дателя на Гърция, Мицотакис и 
президента на Египет фелдмар-
шал Сиси, САЩ открито заявиха 
амбицията си за разширяване 
на присъствието и ролята си в 
Източното Средиземноморие в 
областта на енергетиката и си-
гурността. В осъществяването 
на своята стратегия САЩ дис-
кретно подкрепят и подстре-
кават изградените с тяхно одо-
брение  тристранни съюзи за 
сътрудничество между Кипър-
Гърция-Израел и Кипър-Гър-
ция-Египет. По този начин Тур-
ция остава изолирана и тя за-
едно с  т.нар. Севернокипърска 
турска република, възприемат 
тези съюзи като 
 „общ антитурски фронт”. 

Разбира се Турция също тър-
си съюзници в региона за реали-
зиране на  своите планове, които 
влизат в остро противоречие с ос-
таналите.

Визията на Ердоган за Турция 
до 2023 г. си поставя за цел да я 
утвърди  като енергиен център 
на региона. Според него: „Тур-
ция е крайно време  да наложи 
своя суверенитет в Средизем-
но море и да се утвърди като 
регионален енергиен и полити-
чески център”. Само с преноса 
на руски газ към Европа и без газ 
от Източното Средиземноморие 
постигането на такава силна ико-
номическа и политическа пози-
ция е невъзможно.  Анкара спо-
ред анализаторите също така с 
повишено внимание следи ре-
зултатите от изследователската 
работа на ExxonMobil,  и уточ-
нява в движение следващите 
си ходове. Очевидно е, че откри-
тите от щатската компания  го-
леми количества газ, заплашва 
да изолира Турция  от големия 
енергиен проект и  тя в момента 
прави всичко възможно да не 
загуби геополитическата игра. 

През миналата година Анкара 
гордо обяви, че започна газови-
те си проучвания със собстве-
на, закупена от нея /а не наета/ 
сондажна платформа. С името й 
бе изпратено красноречиво поли-
тическо послание към съседите й 
в региона и най-вече към Гърция. 
Тя бе наречена „Фатих” /„Завое-
вателя”/, на името на османския 
султан Мехмед II  Завоевателя, 
завладял навремето Константино-
пол. При успешен сондаж на „Фа-
тих” и последваща експлоатация 
на находището „Алания 1” Турция 
до голяма степен ще реши про-
блема с енергийните си доставки, 
като си осигури собствен източ-
ник. В противовес на подстрекава-
ните от САЩ тройни съюзи Ердо-
ган предприема и редица свои по-
литически ходове и инициативи, 
най-значимият от които е мемо-
рандума, подписан от Анкара и 
международно признатото пра-
вителство в Триполи за опреде-
ляне на границите в Средизем-
но море. Изтекла информация от 
правителството в Анкара говори, 
че Турция възнамерява да започ-
не проучвания за въглеводороди 
в зоните, които е отчуждила чрез 
споразумението с Триполи. Това 
включва и райони, които Гърция 
смята за своя изключителна ико-
номическа зона (ИИЗ). „Въпре-
ки правата, които имаме, те 
ни заплашваха. Но ние няма 
да отстъпим. В това споразу-
мение Турция се възползва от 
правата си по международ-
ното право и проваля играта 
на едностранните действия. 
Сега можем да проведем съв-
местни проучвания в тези ра-
йони“, заяви Ердоган.

Гръцката страна, в стреме-
жът си да реагира адекватно и не-
забавно, потърси помощта на 
САЩ. За целта не съвсем успеш-
но бе използвано посещението 
в първите дни след Нова година 
на премиера Кириакос Мицо-
такис във Вашингтон. Близки-
ят до правителството в. „Етнос” 
писа тогава, че една от целите на 
това посещение е: „Премиерът 
Мицотакис да накара прези-
дента Тръмп да дръпне ухото 
на Ердоган…  САЩ имат за-
дължения към Гърция. Вашинг-
тон трябва да разбере това и 
да не играе ролята на „Пилат 
Понтийски” по въпроси, каса-
ещи Източното Средиземно-
морие и Турция."

Нещата обаче не се получиха 
точно както искаше гръцката 
страна. В официалното съобще-
ние от Вашингтон, след визитата, 
витиевато и с общи формулиров-
ки бе отбелязано, че: „САЩ  гле-
да на Гърция като на ключов 
и критичен съюзник в Източ-
ното Средиземноморие, как-
то и на Балканите и остават 
ангажирани в подкрепата на 
просперитета, сигурността 
и демокрацията в Гърция”. За 
утешение на гръцкото правител-
ство след визитата бе изпрате-
но специално писмо от държав-
ният секретар Майк Помпео.  В 
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Аргументът им бе, че видите 
ли, под негово влияние в пре-
делите на Българското княже-
ство била включена тогаваш-
ната Софийска област. В съ-
щото време се забравя, че този 
германски държавник не си по-
мръдна и пръста, за да се про-
тивопостави на разпокъсване-
то на Санстефанска България, 
че вън от пределите на Българ-
ското княжество  бяха оставе-
ни значителни територии, на-
селени с българско население. 
Че особено тежко бе положе-
нието на нашите сънародни-
ци в Македония и Тракия, ко-
ито бяха оставени отново  под 
пряката власт на султана и ос-
танаха в пределите на Осман-

ската империя чак  до избух-
ването на Балканската война. 
Поради тази причина за тях 
свободата изгря след три и по-
ловина десетилетия.

Макар и с известна автоно-
мия, под властта на султана 
остана  и т.нар. „Източна Руме-
лия“, простираща се на юг от 
Стара планина.

Българите-румелийци до-
казаха на света, че искат не 
автономия, а   свобода. Само 
така може да бъде обяснено 
съединението на тази област 
към Княжество България, из-
вършено  през 1885 г.

Прекалено много неистини 
се казаха от участващите в пре-
даването  и по отношение прав-
ния статут  на Българското 
княжество. Не е вярно тяхно-
то твърдение, че то  получило  от 
Берлинския договор правото   
на субект в международните 
отношения. И  какъв субект мо-
жеше да бъде  то, когато бе по-
ставено във васално отноше-
ние спрямо Османската импе-
рия? Ако казаното от участни-
ците   беше вярно, тогава  как 
трябва  да се прецени    прокла-
мирането  на  независимостта 

на България през септември 
1908 г.?  Може ли да се премъл-
чи, че до тази именно година 
българските дипломати имаха 
най-нисък ранг  спрямо този, 
който притежаваха диплома-
тите на другите независими  
държави, а в самата Османска 
империя те направо бяха счита-
ни за османски чиновници на 
Високата порта. 

Разбира се, Санстефанския 
договор не бе едно  от блестя-
щите творения на руската ди-
пломация. Той има за какво да 
бъде подлаган на критика, но 
това не дава никакво право на 

никого да го  омаловажава. 
Договорът от Сан Стефано  

е едно от най-светлите съби-
тия в новата българска исто-
рия и не случайно датата,  на 
която бе подписан, се превър-
на в национален празник на 
България. 

Що се отнася  до  Берлин-
ския договор, никой не може да 
отрече факта, че по своята същ-
ност, той представляваше един 
диктат на западните велики 
сили, един истински Дамо-
клев меч, който  вися  над Бъл-
гария в  продължение на  де-
сетилетия и  беше най-главна-
та спънка в нейната външна 
политика до войните от 1912-
1913 и 1915-1918 г., когато бе за-
местен с друг диктат, подписан  
в Ньой през 1919 г., след пора-

жението на България в Пър-
вата световна война.. Поради 
това този договор бе презрян 
от българския народ и отдав-
на захвърлен в прашните ар-
хиви на българската дипло-
матическа история. За него  
никой не иска и да си спомня 
дори. Или ако си спомня, то е 
с най-голямо отвращение. 

Като историци, участващите 
в предаването могат да поддър-
жат каквито си искат тези, но 
нима е редно да им се дава три-
буна от единствената държав-
на телевизия у нас, издържана с 
данъците от  българския народ? 

 Лично аз като историк  не 
мога да се примиря с този 
факт и затова открито изра-
зявам своя  граждански  про-
тест. 

ВОЙНа, ГаЗ И НЕФТКОНТРапуНКТ

Мазни завери в 
Източното 

Средиземноморие
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И пак стигаме до фундамен-
талния третомартенски въпрос: 
какво е било наистина и толкова 
ли ни е било лошо преди това?

Едно време учехме, че е било 
“робство”. Обаче още тогава го-
лемите учени го наричаха “ос-
манска власт” - не “турска”, за-
щото в Османската империя е 
имало много повече други ет-
нически групи, обединени под 
знамето на исляма, отколкото 
са били като средностатистиче-
ско число истинските етниче-
ски турци. Днес, верни на истори-
ческата обективност и най-вече на 
една много хлъзгава политко-
ректност, казваме, че е било “ос-
манско присъствие”. Сам по себе 
си този термин всъщност е ис-
торически оксиморон, защото 
понятието “присъствие” пред-
полага пред него да стои опре-
деление за чуждо такова - тур-
ско, ислямско, примерно. “Ос-
манско присъствие” е некорек-
тен фактологичен, юридически 
и политически израз, защото 
по онова време тук, на Балка-
ните, ние всички сме “османци”, 
понеже всички сме поданици на 
Османската империя.

Но да се върнем по същество. 
От какво ни осовобождават рус-
наците, окупирайки османски 
територии през 1878 г.? От нещо, 
което по-голямата част от тога-
вашните българи възприемят 
като гнет, потисничество, нару-
шавяне на човешките им пра-
ва. Не го възприемат така само 
онези българи, които са свър-
зани по някакъв начин с мест-
ната османска администрация, 
имат някакви политически или 
икономически интереси от съ-
трудничеството си с османския 
чиновнически и държавен елит 
- чиито представители доста 
често не са били с “турски” ет-
нически произход, впрочем. Ина-
че, в дъражавните закони на са-
мата Османска империя бълга-
рите са определени като “рая” 
- в буквален превод “стадо”, в 
смисъл: поданици, чийто дър-
жавен и социален статут е при-
равнен с този на животните, те 

стоят дори по-долу от “робите” 
в класическия робавладелски 
обществен строй.

За мнозинството българи по 
онова време зависимостта от ос-
манската империя е именно това 
- робски статут, битие на хора 
без права, третирани като жи-
вотни, защото не изповядват 
основната религия на държава-
та - исляма. Но понеже ние иска-
ме да сме наистина исторически 
обективни, е редно тук да кажем 

следното: за 500 години осман-
скато господство над българ-
ските земи не е веднъж устано-
вено и непроменящо се статук-
во, а търпящ трансформации и 
развитие процес. Ако разглеж-
даме началния период, обхващащ 
времето от края ХІV до към вто-
рата половина на ХV век, то това 
е епохата на османското (ис-
лямското) завладяване на Бъл-
гария и Балканите. Тогава все 
още има остатъци от среднове-
ковната българска държавност, 
живи преки наследници на по-
следните царе, местни владете-
ли със запазено българско дър-
жавническо самосъзнание, ко-
ито организират спорадични 
опити за коалиции и съпроти-
ва. После, за един условен период 

от около две столетия, идва епо-
хата на “присъствието” - в сми-
съл, на вече установената и ут-
върдена, силна османска власт, 
когато империята вече е наис-
тина балканска империя и рабо-
ти по своите нови имперски за-
кони. В този период съпротива 
почти няма, защото е невъз-
можна. Споменът за загинало-
то следновековно българско 
царство вече е избледнял, сме-
нили са се няколко поколения, 

българска аристокрация отдав-
на няма - болярите или са изби-
ти, или са емигрирали на Запад 
към унгарските земи и на Из-
ток към руските, или са се ин-
тегрирали в административно-
политическата система на им-
перията, приемайки властта на 
султана и ислямската религия. 
Населението също, през този пе-
риод, не разсъждава върху своя 
статут. Фразата е именно “не раз-
съждава”. Няма лидери, които 
да му подскажат такива мисли 
и идеи. Българите тогава живе-
ят по инерцията на мълчаливо-
то отричане на османските дър-
жавни закони, но привидното 
съгласие с тях, на капсулира-
нето в затворени малки общ-
ности и търсенето на опора в 

християнския Бог, при сведен 
до минимум контакт с чуждите 
господари. Робството - като пре-
обладаващо, болезнено осъзнато 
масово усещане сред населението, 
идва доста по-късно - чак в нача-
лото на ХІХ век, когато импери-
ята навлиза в период на тежка 
политическа и икономическа 
криза, която за кратко я оставя 
без централно управление и ос-
вобождава големи военизиряни 
тълпи, които опустошават ог-

ромни територии на предимно 
на юг от Стара планина. Това е 
т.нар. “кърджалийско време”. Раз-
рухата и безнаказаните безчин-
ства, обхванали империята то-
гава, карат “раята” буквално да 
“вземе нещата в свои ръце”. За 
първи път от няколко века бъл-
гарите започват да градят укре-
пени селища, разрешено им е 
да носят оръжие, много от тях 
“хващат гората” и стават хайду-
ти. И така се научават да се борят. 
Започват да осъзнават своята 
сила. Започват да се възприе-
мат като несвободни, като роби. 
Именно в този период това усе-
щане става масово, общонарод-
но и от него се ражда идеологи-
ята на бъдещото национално-
освободително движение.

Поради причините, посоче-
ни дотук, 3 март заслужава да 
бъде нашият истински и нео-
спорим национален празник. А 
тогавашната Руска империя ни 
оказва безценна помощ и под-
крепа и то с кръвта на своите 
войници. Буквално. Загинали-
те под нейните бойни знамена 
във войната от 1877-1878 г. само 
на българска територия са над 
22 000 души. И тук говорим за 
етническите руснаци, отделно 
са всичките останали вече спо-
менати поданици на империя-
та, сражавали се на Балканския 
фронт в тази война.

Днес е нужно да се зами-
слим наистина сериозно върху 
тези цифри, тези факти и въоб-
ще за истинския смисъл на на-
ционалния ни (все още неотме-
нен) празник 3 март. Не заради 
някаква идеология (лява или 
националистическа), романти-
зъм, историческа сантиментал-
ност или бутафорно русофил-
ство. Нужно е да се замислим 
заради това, че историята на-
истина се повтаря по спирала, 
както е казал Хегел. А в българ-
ския случай май си е направо по 
окръжност. Някой може би ще се 
изсмее, но сега си представям как 
Григорий Цамблак, Левски, Бо-
тев, Бенковски, а заедно с тях 
и още цяла редица наши герои 
и мъченици, хвърлили безраз-
съдно живота си на вятъра на 
онова, което доскоро нарича-
хме “национална революция” (а 
днес отричаме като проста про-
ява на “тероризъм”) се обръщат 
в гроба, готови да излязат, да 
дойдат тук и… да ни посекат 
със собствените си саби... още 
преди да са дошли башибозу-
ците... Последният от тази редица 
е Тодор Живков. Да, да, правилно 
прочетохте. Той, същият - който 
някак си успя да предвиди и се 
опита да предотврати това, ко-
ето ни заплашва от Югоизток в 
момента – чрез “възродителния 
процес”... Сега ще кажете, че оно-
ва беше друго време, друг строй – 

Защо днес повече от всякога...

НЕ могА дА мЪлчА!

лош, комунистически, че търсе-
нето на паралели е тенденциозно. 
Прави сте. Тогава Турция още 
не беше изработила своята не-
османска доктрина и самоза-
плашваше, че един ден ще „ни 
купи“ (икономически – б.а.), въ-
преки че българските турци то-
гава се бореха за „автономия“ 
- ни повече, ни по-малко. Днес 
Ердоган е доста по-директен 
и двойно по-амбициозен. На 
него не му е достатъчна само 
европейската периферия, за-
емана от България. И Гърция. 
И (може би) т.нар. Западни Бал-
кани. Той гледа надалече, към 
сърцето на Европейския съюз, 
хитър политик е и знае как да 
постигне целите си. Знае как 
да използва човешкото усеща-
не за безнадеждност, желание-
то за отмъщение и „тъмната 
страна“ на ислямската рели-
гия…

Не парадоксално, гротеск-
но звучи. Още повече, защото 
се случва в 21 век и, защото от 
последното нашествие на ра-
дикалния ислям на Балкани-
те са минали вече 600 години. 
И нищо явно не се е проме-
нило. Същото разделено об-
щество, същите политически 
грешки, същата безучастна 
Европа, същото подценява-
не и поощряване на крайния 
фанатизъм. Освен... да, освен 
Русия! Отново Русия…

Има една единствена, но 
съществена разлика – съ-
временната геополитическа 
позиция на Русия, която за 
всичките тези векове, мно-
гократно отричана и подце-
нявана политически, успя да 
се превърне не само в “Трети 
Рим”, но и да надмине пред-
ставите за духовно и военно 
могъщество. Дотук истори-
ята помни 12 руско-турски 
войни – с онази, от 1877-1878 
г. Без да искам да съм лош про-
рок, смятам, че в нашето съв-
ремие предстои да станем 
свидетели на 13-тата. 13 е фа-
тално число, казват. За кого, 
скоро може би ще разберем. 
Дано поне този път да не е за 
нас, българите.

На тържеството пред Паметника на опълченеца, в София слова произнесоха Иляна Йо-
това - вицепрезидент на република България, Тодор Чобанов - зам. кмет на гр. София и Ве-
лислава Дърева - журналист от в. Дума

Митко ШОПОВ

https://www.ethnos.gr/kosmos/76304_i-anatoliki-mesogeios-omiros-tis-krisis-ton-ipa
https://www.ethnos.gr/kosmos/76304_i-anatoliki-mesogeios-omiros-tis-krisis-ton-ipa
https://pogled.info/bulgarski/zashto-dnes-poveche-ot-vsyakoga-tryabva-da-praznuvame-3-mart.113979
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Защото бедният човек, кой-
то мисли само за физическото 
си оцеляване, не може да бъде 
патриот. Болните, които нямат 
възможност да се лекуват или 
ги лекуват качествено, не могат 
да бъдат полезни за страната. 
Учебните пособия, в които не 
присъстват Ботев, Левски и Ва-
зов, не формират родолюбци, 
а създават изселническа пси-
хология у младите хора. Вло-
шената екологична обстанов-
ка, камарите от боклуци ще ни 
тровят и разболяват, а болни и 
слаби хора не могат да работят, 
както за себе си, така и за стра-
ната.

Ако БСП е винаги в курса 
на най-важните проблеми на 
страната, ако авангардно, по-
стоянно и методично, работи 

за тяхното решаване – това ще 
е най-убедителният атестат, че тя 
е партия на трудовите хора, ко-
ято се бори за всеки отделен човек 
и работи за силна, справедлива и 
демократична България.

И на трето място, но не на по-
следно по важност, е въпросът за 
кадрите на партията. Във всички 
времена всяка нова идея, всички 
опити за промяна се реализират 
от подготвени, стойностни хора. 

Наличието на такива кадри в 
редовете на БСП е особено важно 
сега, в условията на сложни, с го-
ляма динамика проблеми. Явно 
днес са ни необходими не само 
високообразовани кадри (БСП 
винаги ги е имала), но и такива, 
които са с повишена обществе-
на чувствителност, които могат 
да забелязват нуждите на отдел-
ния човек, но и нуждите на кон-
кретната улица, квартал, район, 

населено място, село, град и да во-
юват за тяхното изменение към 
по-доброто.

Такъв маниер на работа дава 
възможности за реална оценка 
на кадрите, за тяхната подготов-
ка, годност и умение да работят 
в трудни условия. Сега повече от 
всякога са нужни партийни ка-
дри не само с висок професиона-
лизъм, но и с ясно изразено чув-
ство на дълг и уважение към хо-
рата. И още нещо е необходимо 
– вярност към социалистическа-
та идея. Колкото и да е неприятно, 
трябва да кажем с ръка на сърце-
то, че през годините немалко со-
циалисти напуснаха партията, а 
други с висок партиен ранг ста-
наха ренегати и сега служат на 
чужди политически интереси. Си-
гурно няма да е излишно да въ-
ведем и да използваме в работа-
та си критерия „политическа ус-

тойчивост“, чрез който не с кра-
сиви и гръмки думи, а с реални 
дела ще се оценява верността на 
всеки социалист, на всеки парти-
ен деец към БСП и нейната по-
литика, а също и другарството и 
почтеността един към друг и го-
товността да се зачитат различни 
мнения в разнообразната дейност 
на партията.

Тези мисли ме вълнуват пред 
50-ия конгрес на Българската со-
циалистическа партия. Надявам 
се неговата работа и решения 
да дадат по-голяма увереност 
на социалистите и български-
те граждани, че България ще се 
промени. Иска ми се за повече 
българи БСП да бъде партия на 
надеждата сред днешната без-
духовност и грабителство, пар-
тия на справедливостта, на де-
мокрацията и хуманизма, пар-
тия на оптимизма и бъдещето.

бсп - пАРТИя НА НАдЕждАТА

него  се подчертава необходи-
мостта от мирно разрешаване 
на морски спорове в съответ-
ствие с международното право, 
за което се знае, че е нарушено от 
правителството на Тайип Ердоган. 
В писмото също се казва, че  Дър-
жавният департамент на САЩ е 
обявил, че 

САЩ признават правата 
на Република Кипър 

в изключителната й иконо-
мическа зона и е категоричен че: 
„Само Република Кипър може 
да иска морски права от те-
риторията на Кипър.” Според 
близкия до гръцкото правител-
ство политически анализатор Ми-
халис Игнатиу: „За първи път 
САЩ заемат такава силна по-
зиция относно правата на Ки-
пър в собствената си ИИЗ, ос-
ъждайки Турция.   Американ-
ската страна все още се оп-
итва да разсее напрежението 
между Гърция и Турция, но не 
иска публичност.” Опозицията 
в Гърция обаче е на друго мне-
ние и опровергава това със след-
ните факти: „Писмото на Пом-
пео не казва нищо коренно 
ново и със сигурност не е повод 
за празник на гръцката дипло-
мация, особено след провала на 
пътуването на Мицотакис до 
Белия дом и отсъствието на 
Гърция от Берлинската кон-
ференция свързана с либийския 
конфликт", се казва в съобщение 
на пресслужбата на СИРИЗА, и 
продължава: „Дори след писмо-
то обаче не може да се разбе-
ре каква е в същност  отноше-
нието на САЩ към предизви-
кателствата на Турция, тъй 
като само преди няколко дни 
съветникът по националната 
сигурност г-н О'Брайън в ин-
тервю за The Daily, не само не 
съветва за  еднакво отноше-
ние към двете страни, но на-
стоятелно призовава Гърция 
да не отдалечава Турция от 
НАТО”.

Следващият ход на гръцката 
дипломация, като контрапункт на  
турския меморандум  с признато-
то от ООН правителство на Либия, 
бе поканата от  министър-пред-
седателя на Гърция Кириакос 
Мицотакис и визитата на  16 и 
17 януари  в Атина на команд-
ващия Либийска национална 
армия в източна Либия генерал 
Халифа Хафтар. 

Генералът-бунтовник 
владее по-голямата част от Ли-

бия и се стреми да превземе сто-
лицата Триполи. Подкрепят го 
Обединените арабски емирства, 
Йордания и Египет. На срещата 
си с Мицотакис, която се състоя 
при закрити врати, либийският 
командир е представил на гръц-
ка страна плана си, след завзе-
мане на властта. Планът включва 
като начало  ликвидиране  на те-
рористичните  и джихадистки ор-
ганизации и прекъсване всякакво  
чуждо участие в Либия. Генерал  
Хафтар подчертал пред гръцка-
та страна, че възнамерява на-

пълно да забрани трансфера на 
наемници и оръжейни системи 
от Турция и да изгони тези, ко-
ито вече са в Либия. Освен това 
той изразил ангажимента си да 
намери политическо решение, 
чрез диалог с всички либийски 
племена. Генерал  Хафтар  изра-
зил мнение, че турският прези-
дент Ердоган  третира Либия  и 
сегашното правителство като  
„звено от новата Османската им-
перия”, която той смята да въз-
роди. Гръцката страна изразила 
намерението си да помогне с во-
енен персонал и ресурси (воен-
на авиация), ако се наложи. Най-
важното постижение за гръцката 
страна  беше  публично заявление 
на двете страни, че обявяват като 

невалидни двата меморандума за 
разбирателство, сключени меж-
ду Анкара и нестабилното пра-
вителството на Триполи. Комен-
тарът на президента на Турция 
Реджеп Тайип Ердоган по повод 
на тази визита бе нееднозначен 
и предизвикателен към своя-
та западна съседка: „Ръцете и 
краката на Гърция са вързани 
и това ги подлудява“, обяви тур-
ският лидер.

Цялата тая политическа и ди-
пломатическа шетня в Източно-
то Средиземноморие е съпрово-
дена от  предизвикателна рето-
рика и турски военни провока-
ции в териториалните води и 
въздушното пространство на 
Гърция. Според официалните 
данни от дневника на  Генерал-
ния щаб на Гърция, нарушения 
на  националното териториал-
но въздушно и водно простран-
ство   от турските ВВС и ВМФ 
през 2019 г., са достигнали 2032, 
а според в. ”Етнос” към днеш-
на дата те вече са станали близо 
4000. Всичко това поставя пред се-
риозни изпитания и без това изто-
щената от кризата гръцката ико-
номика, защото прехващането 
на турската военна авиация и 

кораби струва на Гърция стоти-
ци милиони евра.

Обстановката се нагнетява до-
пълнително от 

войнствена реторика и 
кибератаки 

от двете страни. Миналата сед-
мица турският министър на от-
браната Хулуси Акар заяви пред 
турската анадолска агенция  
Anadolu, че пребиваването на 
гръцки войски на 16 гръцки ос-
трова в близост до турския бряг 
нарушава международното 
право. "Гърция трябва да спаз-
ва международното право на 

16 острова в Егейско море", зая-
ви турският министър на отбра-
ната Акар, като подчерта, че де-
милитаризацията на гръцките 
острови е постоянно настоява-
не на турската страна, визирай-
ки условията на Лозана и Париж.

Директорът на дирекцията 
по аеронавигационните въпро-
си на турското Министерство на 
външните работи Чагатай Ер-
чиес публикува карта, изобра-
зяваща гръцкия остров Кас-
телоризо в близост турското 
крайбрежие и срещу  Кипър, от-
прави провокативен коментар 
срещу Гърция чрез Twitter: „Да 
се   вярва, че малък остров на 10 
квадратни километра, на два 
километра от Турция и на 570 
километра от Гърция, може да 
създаде морска зона на 40 000 
квадратни километра в Из-
точното Средиземноморие, е 
нелепо", пише той.

От своя страна новият начал-
ник на Генералния щаб на гръц-
ките въоръжени сили генерал 
Константинос Флорос, при ин-
спекцията на частите от първа 
линия по гръцко-турската гра-
ница, в отговор на турския ми-
нистър на отбраната,  заяви:  „Ос-

новната и най-важна наша 
задача (на въоръжените сили) 
е възпирането. Няма много 
рецепти за това. Това  е едно 
много  просто правило  и про-
низва  цялата военна литера-
тура за отбрана и военни на-
ръчници. Нарича се „подготов-
ка за война“, тя е единствени-
ят път към траен мир, който 
родината ни възлага. Който 
спазва и работи по изисквани-
ята на това правило изпълня-
ва своя дълг, спомага за поддър-
жане на армията ни силна и 
готова да защити   национал-

ния интерес в съответствие с 
изискванията на Национална-
та отбранителна политика 
и Националната военна стра-
тегия.” 

Фронтът за 
противопоставяне 

вече се пренася и в кибер-
пространството на двете страни. 
На 14.01. турските хакери са из-
вършили сериозни киберата-
ки атакувайки  уебсайтовете на 
правителството, Парламента, 
Външното и Финансовото ми-
нистерство на Гърция. В отго-
вор на 18.01. гръцката хакерска 
група „Анонимна Гърция”, която 
изрично подчертава, че не е иска-
ла разрешение от гръцките вла-
сти, е атакувала в Турция след-
ните обекти: телефон 112 за 
спешни повиквания,  електрон-
ната поща на в. „Сабах”,  елек-
тронна поща Hririyer, пощата 
на турската енергийна компа-
ния, електронна поща на турска 
полиция (EGM), и електронната 
поща на турските служби MIT. 
В интервю за „Етнос” двама от 
членовете на Анонимна Гърция 
заявиха: „Не смятаме, че тур-
ците, които са извършили по-
следните нападения, са хаке-

ри. Считаме ги за правител-
ствени служители на Реджеп 
Тайип Ердоган, с достатъчно 
финансиране и със специални 
умения и подготовка. Обща 
тайна е, че тази група дейст-
ва под ръководството  на тур-
ските тайни служби MIT”. 

От всичко казано дотук се 
вижда, че ситуацията е много по-
сложна от предишните кризи в 
гръцко-турските отношения от 
1974 г. насам. Какво може да се 
очаква в бъдеще?

Турция, под управлението 
на Ердоган, вероятно ще про-
дължи да нагнетява напреже-
нието и с военните си прово-
кации спрямо Гърция и Кипър, 
както  с несанкционираните 
си сондажната платформа „Фа-
тих” така  и със сеизмични про-
учвания на  изследователския 
кораб „Барбарос Хайредин паша”. 
И не само защото, така Ердо-
ган се стреми да укрепи влас-
тта си в собствената си страна, а 
и главно защото успя да изгра-
ди  една достатъчно силна труд-
но управляема от САЩ и НАТО 
Турция, чиито експанзионис-
тични амбиции са подкрепени 
от една мощна и с голям боен 
опит армия. Рецептата за напре-
жение, която прилага, му позво-
лява де факто да затвърди пози-
цията си на всички фронтове от 
Сирия до Либия. По този начин 
Ердоган създава условия  за на-
лагане на   турското лидерство в 
региона. Това, което направи в 
Кипър през 1974 г., сега го прави  
в Източното Средиземноморие, 
но сега то се съчетава и допълва 
с реална военна инвазия в Си-
рия с изнудващи споразумения 
(Меморандума с Либия, бежански 
сделки между ЕС и Турция) и пре-
дизвикателни сеизмични изслед-
вания на шелфа в чужди терито-
риални води. 

Обективно погледнато Гър-
ция не може сама да се проти-
вопостави на турската инвазия 
в Егейско море. За решаване на 
тези проблеми тя е принудена, 
както и преди да търси помо-
щта на САЩ, където гръцкото 
лоби е доста влиятелно, или тази 
на своите партньори от ЕС. За 
това с какво САЩ могат да й по-
могнат вече стана въпрос. Що се 
отнася до ЕС то

 нещата не стоят по по-
различно 

и това се знае от гръцкия по-
литически елит. „Гърция ще ос-
тане сама, ако влезе във война 
с Турция”, предупреди бившият 
министър на външните рабо-
ти на южната ни съседка Теодо-
ра Бакояни в поредица от пост-
ове в социалната мрежа „Туи-
тър“. Бакояни, която е сестра на 
гръцкия премиер Кириакос Ми-
цотакис и е бивш външен минис-
тър в периода между 2006 и 2009 
г., предупреди, че влизането във 
война с Турция не е логично, за-

щото „никой  няма да се жерт-
ва“ за Гърция. Това го призна 
миналата седмица пред гръцките 
медии дори бившият министър 
и началник на Генералния щаб 
на Гърция, Евангелос Апосто-
лакис, който заяви буквално след-
ното: „Ако преминем във фаза-
та на военния ангажимент, 
ще бъдем сами” и допълни неу-
верено: „Все пак цялостната 
ни интеграция в НАТО и ЕС 
води до вслушване и съобразя-
ване с   националните ни пра-
ва и интереси, така че никога 
да не се наложи да достигнем 
последния етап - военно реше-
ние на въпроса“.

Както се вижда, абсурдно е от-
слабения днес ЕС, който също е 
зависим от Турция, която дър-
жи ключът на лагерите за бежа-
нци и емигранти - немалка част, 
от които са терористи и джиха-
дисти, да може да играе ролята 
на справедлив арбитър между 
двете страни. Европейското от-
ношение към проблема с голи 
декларации и заплахи за без-
плодни санкции срещу Турция 
е неефективно и само показва 
безсилието на лидерите на обе-
динена Европа. В ЕС национални-
ят интерес на големите от „стара” 
Европа  винаги надделява над об-
щоевропейския. В същото време 
Германия постоянно играе своя-
та двойствена роля. Тя защитава 
Турция заради своите търговски 
и други отношения с Анкара и е 
готова да жертва трайно Гърция 
и Кипър, а защо не и България 
(примера със завода на „Фолксва-
ген”, който Борисов щеше да до-
кара). За съжаление тази елемен-
тарна истина неможа цели 10 го-
дини  да го проумее нашият пре-
миер Борисов, който се хвали, 
че прави това, което му наредят 

„началниците от Брюксел”. Той 
постоянно загърбва национал-
ния ни интерес, срина икономи-
ката и селското стопанство на 
страната, вкарвайки я в перма-
нентни кризи, последните от ко-
ито са с водата и въздуха на бъл-
гарите. Превърна страната ни в 
боклукчийско депо на Европа и 
Африка, руши държавността ни 
и превърна България във васал 
на чужди европейски, задокеан-
ски и дори турски интереси.               

Настояването на част от нео-
либералния гръцки елит Гърция 
да се отнесе спорът и турски-
те провокации и претенции в 
Егейско море в Хага също е не-
изгодно за Гърция. Според гръц-
кия политически анализатор Ми-
халис Игнатиу, който познава не-
щата отвътре писа миналата сед-
мица във в. „Етнос”: „Логиката е, 
че ако стигнем до  Хага „ще полу-
чим 75 до 80% от това което има-
ме, а Турция останалото”. По съ-
щество ние ще дадем и Турция ще 
вземе. Без никаква гаранция, че Ер-
доган и неговите слуги ще оставят 
Гърция на мира. Готов ли е преми-
ерът да намали територията на 
Гърция? Не мисля,че е така. Но ако 
е, нека е публично ...” не завършва 
мисълта си многозначително той. 

Няма съмнение, че САЩ 
също максимално ще използва 
ситуацията за своите икономи-
чески и политически интереси. 
От Вашингтон обявиха, че са в 
процес на разработване на по-
широка стратегия за Източно-
то Средиземноморие, като цел-
та им е да засилят присъствието 
и ролята си в него. Без съмнение 
те ще се опитват чрез управле-
нието на кризата в Егейско море 
между Гърция и Турция да из-
влекат максимална икономи-
ческа изгода. Това сега е мно-

го трудно и опасно занимание 
поне по две причини:

Първо: Докато в предишните 
кризи имахме напрежение между 
двете послушни на САЩ и НАТО 
държави Гърция и Турция,  вече 
имаме съюзи, в които пряко са ан-
гажирани поне засега шест държа-
ви, всяка от които има интереси, 
които в някои случаи се изключ-
ват взаимно. Последните съби-
тия в Либия, Иран, Персийския 
залив, огромната концентрация 
на огнева мощ в региона пре-
дупреждават за опасността от 
широкообхватен  военен кон-
фликт.

Второ: Имаме една достатъч-
но силна трудно управляема от 
САЩ и НАТО Турция, чиито ам-
биции са подкрепени от една 
мощна и с голям боен опит ар-
мия и ако задокеанския  „Пилат 
Понтийски” не отчита това и за-
ложи на стари схеми и подхо-
ди (което впрочем често прави) 
конфликтът от привидно упра-
вляем може да се превърне в ре-
ален и опустошителен за целият 
регион.

При всякакъв развой на съ-
битията, които САЩ контроли-
рат, страните в конфликта  не 
само ще загубят но и проблеми-
те им ще останат или ще се за-
дълбочат. Въпросът трябва да 
се решава безпристрастно на 
масата на преговорите. САЩ до-
казаха, че те това не го умеят, или 
по-точно - не им е изгодно да го 
правят. Те могат само да създават 
проблеми и конфликти. Списъкът 
с примери е голям – преговорите 
по прекратяване войната в Сирия 
и Ирак, преговорите със Северна 
Корея, Иранската сделка, а сега и 
прословутата „Сделката на века” 
на Доналд Тръмп между Израел и 
Палестина. 

Все пак за решаване на про-
блемите между Гърция, Кипър и 
Турция на масата на преговори-
те има и един жокер. На геопо-
литическата сцена и конкретно 
в региона се завърна друг голям 
играч – Русия, която особено 
през последните пет години до-
каза на света, че чрез активна и 
умна дипломация и преговори 
може да намира баланса на ин-
тересите, дори между отдавна 
враждуващи страни. Русия не е 
декларирала и не проявява ин-
терес към находищата на въгле-
водороди в района, но със свое-
то сериозно военно, политиче-
ско и икономическо присъствие 
в региона и със своята активна и 
принципна дипломация, която 
добре познава и отчита всички 
интереси на регионалните игра-
чи в Близкия Изток и Арабския 
свят, тя се превърна в неизме-
нен и безпристрастен арбитър, 
способен да решава и най-спор-
ните проблеми между тях и то 
главно на масата на преговори-
те. Ценното в случая е, че тя под-
държа приятелски отношения 
и с трите страни и има лостове 
за влияние. Дали Гърция, Кипър 
и Турция ще потърсят този ар-
битър предстои да видим. 

Що се отнася до България, 
която е в близост до региона, 
ние изпуснахме и малкото, ко-
ето Русия  ни  даваше, с неосъ-
ществения поради национал-
но безотговорната и предател-
ска политика на ГЕРБ - „Южен 
поток” и предстоящия за пре-
късване, пак със съдействието 
на антибългарското правител-
ството на ГЕРБ и по волята на 
господарите отвъд океана „Тур-
ски поток”. Командата  за пре-
кратяване на работата по „Тур-
ски поток” на българска терито-

рия бе дадена от някой си Хейл 
- втори  заместник на държав-
ният секретар по политически-
те въпроси и трети по  влияние 
представител на Държавния 
департамент на САЩ. Госпожа-
та от „Козяк” пък благодари на 
Външното ни министерство и 
главния прокурор, че гонят два-
ма руски дипломати с абсурд-
ни обвинения, че „шпионирали 
енергийната ни система и избор-
ния процес” в България. Сякаш 
руснаците нямат информа-
ция от официални източници 
за изборните фалшификации 
на ГЕРБ, или пък не познават 
енергийната ни система, която 
е „Дело на Българо-Съветската 
дружба”. Тръбата на „Турски по-
ток” вероятно ще мине през 
Гърция със всички ползи за из-
падналата в криза гръцка ико-
номика, а ние ще продължим 
падането надолу, защото дъно 
няма.

До кога ли? 
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Мазни завери в Източното Средиземноморие
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АнтологияОБРЪщЕНИЕ НА 
КОРНЕЛИЯ НИНОВА 
председател на НС на БСП БОЖЕСТВЕН ДАР

„Българин да се наричам.“
Иван Вазов

Аз пак ще изповядам, че обичам
България и нейния олтар...
Защото българин да се наричам
за мене е свещен божествен дар!

И в мигове на бури забучали,
на пориви, на грижи, на мечти,
аз помня стародавните скрижали,
с които Тя до гроб ме освети.

Тя – моята земя благословена,
Тя – люлката на българския род.
Тя диша в песента ми съкровена
и търси към столетията брод.

Тя с притчи и предания ме вика
да се превърна в лира и тръба,
за да участвам в нейната велика
и горда, и страдалческа съдба.

И аз на този повик се обричам
и в моя дух бушува жива жар...
Защото българин да се наричам
за мене е свещен божествен дар!

Матей ШОПКИН

До
Делегатите на  
конференциите на БСП 
и членовете на БСП  
в общите събрания

Уважаеми другарки  
и другари,

Б
лагодаря ви за вашата 
активност и вяра, за не-
уморната работа и отда-
деност на лявата кауза 

през изминалия мандат.
Отчетно-изборната кампа-

ния ни дава възможност да от-
четем постигнатото и заедно 
да работим за подготовката на 
силна управленска програма на 
БСП - с конкретни стъпки за бъ-
дещето на България и добрува-
нето на българския народ.

Нека да мобилизираме целия 
интелектуален и кадрови потен-
циал за силна и единна БСП. Ва-
жно е днес да бъдем отговор-
ни! Сега вие предлагате своите 
представители в местните и на-
ционалните ръководни и кон-
тролни органи на партията. Те 

ще защитават идеите на БСП и, 
въпреки трудностите, ще отсто-
яват свободата, солидарността и 
справедливостта. Зная, че ваши-
ят глас е най-ценен и именно за-
това отстоявах въвеждането на 
прекия избор. Призовавам ви да 
бъдете активни, за да има сми-
съл в това ново и европейско 
начинание, което овластява вас 
- партийните членове. Надявам 
се, че ще бдите и ще гарантира-
те прозрачния избор.

Основната наша обща зада-
ча е на предстоящия 50-и кон-
грес да предложим алтернатива 
на модела на управление и да се 

подготвим за предсрочни или за 
редовните парламентарни избо-
ри през 2021 година.

На фона на перманентните 
кризи, на фона на страха и ни-
щетата, до които ни доведе пра-
вителството "Борисов", обще-
ството има нужда от сигурност 
и перспектива. Страхът е най-
големият ни враг и един от най-
силните инструменти на властта 
днес. Не се страхувайте да изра-
зите свободно мнението си, да 
защитите правата си, да вдъхне-
те смелост на хората до вас.

Желая ви здраве, сила и мъд-
рост!

Доц. д-р Минчо НАЙДЕНОВ

В 
навечерието сме на 50-ия 
редовен конгрес на Бъл-
гарската социалистическа 
партия. Нейните висши 

форуми винаги се очакват от об-
ществеността в страната не само с 
подчертан интерес, но и с надеж-
да за нещо ново, конструктивно и 
съзидателно в дейността й, защо-
то БСП безспорно е важен фак-
тор в обществено-политическия 
живот у нас. Хиляди социалисти, 
симпатизанти, привърженици и 
безпартийни граждани са убеде-
ни, че 50-ият конгрес ще бъде не 
само юбилеен по своята номера-
ция, но и със своите решения ще 
активизира партията в борбата за 
преодоляване на тоталната кри-
за, в която сега се намира Бълга-
рия. За да бъде тази битка настъ-
пателна и резултатна, според мен, 
партията на българските социа-
листи се нуждае от обогатяване 
на собствената си политическа 

визия. За какво конкретно става 
дума?

На първо място, БСП трябва 
още по-ясно, още по-категорично 
да се изяви като партия на социа-
листическия идеал. Днес ние жи-
веем в условията на капиталис-
тическо общество и именно този 
факт властно налага да се издиг-
не още по-високо знамето на со-
циалистическата идея. В зората 
на създаването на партията пре-
ди почти 130 години тезата за 
социална справедливост беше 
главното в нейната идеология. 

В днешните условия в работата 
на БСП трябва още по-силно да 
се акцентира на справедливостта, 
хуманизма и солидарността. 

Социалистическият идеал 
няма да се реализира скоро, но 
това не трябва да ни прави пе-
симисти. Не може да се живее 
без идеали, без мечти. Необходи-
мо е БСП още по-ясно, още по-
конкретно, още по-настъпа-
телно да изразява своята соци-
ална същност, своите морални 
принципи и виждания за по-
справедливо и по-демократич-
но развитие на България. Нека 
всичко това да бъде още по-ярко 
и по-убедително, както в работа-
та на депутати на БСП в Народ-
ното събрание, на съветниците на 

Левицата в общинските съвети, 
а също така и в средствата за ма-
сова информация. Нека постоян-
но да се укрепва убеждението на 
българските граждани, че поли-
тическите действия на БСП са 
насочени само към подобрява-
не живота на хората и заздра-
вяване на държавността.

На второ място, наложител-
но е БСП да се движи не след 
проблемите на страната, а да 
бъде пред тях, като търси и пред-
лага постоянно пътища и методи 
за тяхното разрешаване. 

Нека се формулират няколко 
ясни политики на БСП по важни 
проблеми, които имат глобален 
характер за България, които се от-
насят до всички нейни граждани 

без оглед на възраст, пол, социа-
лен статус, етнос, религия и поли-
тическо пристрастие. Примерно 
това могат да бъдат:

- борба с бедността;
- подобряване на здравео-

пазването;
- осъвременяване на учеб-

ното дело;
- опазване и оздравяване на 

околната среда;
- формиране на родолюбие 

у младите хора.
Сигурно биха могли да се на-

бележат още проблеми с глобал-
но значение, но по-важно е по тях 
БСП да имат точни и реалистич-
ни програми за промяна на ста-
туквото. 

На стр. 11

бсп - пАРТИя НА НАдЕждАТА
• предконгресно – с надежда  и оптимизъм


