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НИЕ, НАРОДЪТ!
Един вятър духа из България, вятърът на промяната във властта

К
огато този брой бъде в ръ-
цете на читателя, много 
неща вече ще са се случи-
ли. Засега въпросът, който 

виси със страшна сила е, може ли 
правителството на Бойко Бори-
сов и главният прокурор Иван Ге-
шев да бъдат свалени, преди да е 
изтекъл мандатът им? От ГЕРБ, 
Обединените патриоти и Про-
куратурата уверяват, че това би 
означавало държавен преврат, 
потъпкване на Конституцията 
и „счупване“ на държавата. И то, 
когато след приемането ни в ча-

калнята на еврозоната и банковия съюз, Съветът на ЕС трябва да 
одобри размера на средствата, които ще получат отделните стра-
ни-членки, за да укрепят икономиките си, преди настъпването на 
най-страшната световна икономическа криза. 

Само че „материалът“, който изпълва вече втора седмица 
улиците и площадите на София, както и останалите областни 
центрове, не иска да чака „светлото бъдеще“, което му обещава 
Бойко Борисов, рекламирайки като голям успех допускането на 
България в чакалнята на еврозоната и банковия съюз. Здрави-
ят разум на българина му подсказва, че няма нужда да изяде едно 
цяло яйце, за да разбере, че е запъртък. Казано иначе, 

за 11 години управление Борисов показа какво може и 
какво не може. 

След всичките му хвалби България си остана най-бедната и 
най-корумпираната страна в Европа. 

На стр. 2

Петко ПЕТКОВ

Н
а 7 октомври 2019 г. прочетох в 
столичен вестник правдив раз-
каз на почтен български граж-
данин: „Преди появата на ТКЗС 

в село бяхме на газена лампа. Нямаше пъ-
тища, нито здравна служба… Част от 
печалбата на изграденото стопанство 
бе вложена за подобряване условията на 
живот. Почти всички къщи бяха нови, во-
доснабдени и електрифицирани. Изгради-
ха се училище, читалище, здравна служба, 
магазини, пътища… Тогава разбрах как 
моята и на другите хора ниви от ТКЗС-
то помагат да живеем по-достоен човеш-
ки живот…“. „…Аз плаках, когато след 
1989 г. новите демократи връщаха ни-
вите и разрушаваха текезесетата. Пла-
чът ми се усили още повече, когато като 
дялово участие ми донесоха една бремен-
на овца. Казах, че е срамота да се убиват 
така животни, и отказах да я взема. Ни-
кога не съм мислил, че по този вандалски 
начин ще се разруши всичко онова, кое-
то моите родители и съселяните съгра-
диха за 25 години. Такава глупост други-
те социалистически държави не напра-
виха…“ По-ясно и по-честно едва ли може да 

се опише разрушителната стихия, коя-
то се разрази в началото на 90-те години 
в българското село. Ала разрухата обри-

ча на застой, обедняване и градове, кои-
то се славеха със съвременна индустрия, 
модерни комуникации и изключителни 
културни ценности. 

Знайно е, че отговорността на овласте-
ните пред избирателите и държавата е ос-
новен принцип във всяко демократично 
общество. В прочутия си трактат „Държа-
вата“ великият Платон пише, че прови-
нилите се властници незабавно се ос-
ъждат от обществеността и се прогон-
ват от Атина. Само два дни, след като през 
356 г. пр.н.е. жадуващият за известност и 
слава Херострат унищожава символа на 
гр. Ефес – Храма на богинята Артемида, 
сплотеният народ го осъжда на смърт. 
Разбира се, днес не става дума да се проя-
вява подобна жестокост към причините-
лите на огромни обществени беди, ала е за-
дължително да се налагат съгласно закона 
справедливи наказания и обществено по-
рицание. Защото продължаващата три де-
сетилетия бедност и безизходица за голяма 
част от сънародниците ни не вещае добро 
бъдеще на България.

Жан-Жак Русо – един от предтечите 

на Великата френска революция, опреде-
ля държавата като обществен договор с 
гражданите с цел благополучие на хора-
та. Налице са, според мен, всички основания 
за нов договор и в нашето общество. Систе-
мата на политическото устройство и уп-
равлението на страната, както вече е без-
спорно, се нуждаят от решително подобре-
ние. И коренна промяна за по-добър живот 
и сигурност на гражданите, достойно при-
съствие на българската държава в Европей-
ския съюз. Трябва дълбоко да се съжалява, 
че голяма част от гражданите се възму-
щават в тесни кръгове, а не обединяват 
своите усилия в решителни действия за 
обнова. Несправедливо е да се твърди, 
че безразличието на немалко безмълв-
ни сънародници е наследство от черното 
турско иго и от генетични черти в наша-
та народопсихология. Според мен това 
е скритата обществена енергия, която 
рано или късно ще изригне и ще помете 
безпросветността, управленческата не-
мощ и фалшивото самочувствие на слу-
чайници във властта.

На стр. 7

„ЗА ОТЕЧЕСТВОТО…“

Георги ЙОРДАНОВ
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И причината, която той 
няма как да си признае, е тък-
мо поради неговото управле-
ние, през което България се 
превърна в на завоювана от 
мафията държава. В нея без 
рушвети и комисионни не 
може да се построи или ре-
монтира и един километър 
път; в нея не функционира 
нито една от четирите вла-
сти: законодателна, съдеб-
на, изпълнителна и медийна. 
Ето, това не искат да си при-
знаят ГЕРБ и „патериците” 
му. Какъв ти провал в борба-
та с корупцията? Такава бор-
ба изобщо няма, може би за-
щото е най-трудно да се бо-
риш със себе си. Американ-
ското  посолство в София не 
закъсня да се намеси в кри-
зата, подкрепяйки витиевато, 
хем справедливите протести 
на гражданите, хем върхо-
венството на закона, в което 
се кълне обектът на тези про-
тести – главният прокурор 
Иван Гешев. Откакто прези-
дентът Радев отказа да по-
дпише указа за неговото на-
значаване, Гешев се е фик-
сирал в Президентството до 
степен че изпрати в сградата 
прокурор с тежко  въоръже-
ни преторианци, с „цел иззем-
ване на доказателства за дър-
жавна измяна”. Явно не стиг-
наха селективно подбраните 
извадки от телефонна кому-
никация на президента и не-
говите сътрудници, та тряб-
ваше да се добави и престъ-
плението „нерегламентирано 
придобиване и съхранение на 
разузнавателна информация“. 
И, за срам на съдийското съ-
словие, което във ВСС осигу-
ри „избора“ на Гешев за гла-
вен прокурор, намери се съ-
дия, който да разреши на 
„бандата на Гедеон“ да нахлуе 
в Президентството. Само че 
съавторите на този цирк не 
предвидиха каква вълна от 
обществено възмущение ще 
предизвикат. 

И, като резултат от нера-
зумния демарш, десетки хи-
ляди граждани с различни 
политически ориентации, 
абсолютно спонтанно заста-
наха пред Президентство-
то, виждайки в него не само 
жертва, но и единствената 
съпротивляваща се на про-
извола институция. Със или 
без акциите на „Да, България“ в 
„Росенец“, пред Съдебната па-
лата в София, пред сградата 
на МВР и пред хотел „Берлин“, 
в Банкя, чийто собственик е 
Делян Пеевски, 

хората пак щяха да 
излязат на улицата. 

Не че много им харесваше 
предишният главен прокурор 
Цацаров, но той поне беше 
интелигентен юрист.

В момента политиците и 
политолозите спорят за Ве-

лико Народно Събрание и 
евентуално нова Конститу-
ция, която ще извади проку-
ратурата от съдебната власт, 
но според мен, най-големият 
кусур на сега действащия ос-
новен закон на Република 
България е това, че не пред-
вижда за президента пра-
ва, адекватни на начина, по 
който той се избира. Другият 
недостатък е, че тя изключва 
свалянето на правителство-
то по друг начин, освен чрез 
избори. За сравнение, Амери-
канската Конституция е една 
мъничка брошурка с десе-
тина поправки, към която е 
приложена Декларацията за 
независимост на САЩ. В тази 
Декларация пише:

„Ние смятаме за очевид-
ни сами по себе си тези исти-
ни, че всички хора са създаде-
ни равни; че те са надарени от 
техния Създател с някои не-
отменими права, между кои-
то са правото на Живот, Сво-
бода и преследване на Щастие-
то; че, за да гарантират тези 
права, се институират прави-
телства от хора, извличащи 
своите правомощия от Съгла-
сието на Управляемия; че, ко-
гато една форма на управле-
ние стане деструктивна за 
постигането на тези цели, на-
родът има правото да я сме-
ни или събори и да институ-
ира ново Правителство, бази-
райки неговото учредяване на 
такива принципи и организи-
райки неговите пълномощия 
по начин, при който изглежда 
най-вероятно народът да по-
стигне своята бъдеща сигур-
ност и щастие.“

Този текст не се цитира ни-
кога от рояка придворни „по-
литолози“, „медийни мисирки“, 
банални пиари и пропаган-
датори на фалшиви новини 
за „успехите“ на управлението 
в България. Разбира се, във въ-
просната Декларация за неза-
висимост пише още, че трябва 
да се подхожда предпазливо и 

правителствата да не бъдат сме-
няни „по лековати и преходни 
причини”, а след поредица от 
злоупотреби и узурпирания, 
преследващи неизменно една 
цел –гражданите да бъдат по-
ставени под абсолютен деспо-
тизъм. Тогава народът има не 
само правото, но и задълже-
нието да свали такова упра-
вление и да предвиди нови га-
ранции за бъдещата си сигур-
ност.

Срещу какво излязоха този 
месец хората по улиците на об-
ластните центрове в България?

Какви са исканията на 
протестиращите?

На първо място, срещу ко-
рупцията по всички етажи на 

властта. 
На второ място, срещу из-

бирателния подход и про-
извола на насъскваната от 
Борисов и ръководената от 
Гешев прокуратура, която 
„гълта комарите, пък изплю-
ва камилите“, както е казвал 
Стефан Стамболов. Сиреч, 
вместо да търси отговорност 
от министъра на финансите 
Владислав Горанов за проспа-
ните 700 млн.лв. неплатени 
такси от хазартните фирми 
на Васил Божков, или за 60-
те млн.лв., които укриващи-
ят се в Дубай обвиняем е пла-
тил като „такса помощ“, Про-
куратурата публикува чатове 
от комуникацията между пре-
зидентските съветници и са-
мия президент с бизнесмени-
те Павел и Атанас Бобоко-
ви, или с генералния секретар 
на БКП Александър Паунов и 
журналиста Огнян Стефанов. 
И в нечия глава изглежда се 
върти внушената идея да бъ-
дат изфабрикувани „доказа-
телства“ за търговия с вли-
яние и дори държавна измя-
на. С цел замазване на очите 
на публиката обаче, на разпит 
бяха извикани Бойко Бори-
сов, Владислав Горанов и 
Менда Стоянова. За отбеляз-

ване е, че не бе проявен инте-
рес към „онези“ аудиозаписи 
или снимките на пълното с 
пачки евро и златни кюлчета 
чекмедже от нощното шкаф-
че на премиера в правител-
ствената резиденция в Боя-
на. Никой не се запита как те 
са се озовали там, срещу каква 
услуга са били дадени и къде 
са отишли после? Това все 
още си остава покрито с мрака 
на неизвестността. Да не гово-
рим за „Догансарай“, построен 
върху заграбена държавна и 
общинска земя в парка „Ро-
сенец“, до Бургас. Щом с едно 
щракване на пръсти Бори-
сов свали охраната от Доган 
и Пеевски, можеше ли да на-
прави това, ако правата над 

службата бяха на президента 
Радев? Очевидно не. Тогава, 
за какво ни агитираше цяла 
неделя?

На трето място, хората 
протестират срещу мафиоти-
зирането на изпълнителната, 
а може би и на част от зако-
нодателната и съдебната вла-
сти. Вследствие на което, без съ-
ответния подкуп, не може да 
се построи или ремонтира дори 
един километър път, улица или 
булевард. Да не говорим за сто-
тиците километри магистрали. 
Ето, тези порядки прогониха 
от България най-производи-
телната и креативна част от 
населението, отчаяно че ня-
кога ще може с честен труд да 
живее в родината си. 

Рушветчийството на 
българските държавни 
и общински чиновници 
и особено на техните 

шефове, е станало 
нарицателно в цяла Европа. 

А там са особено чувствител-
ни, когато парите от техните да-
нъци се „усвояват“ у нас по ме-
тода, препоръчан от министъ-
ра на земеделието Десислава 
Танева: „Не шумете за злоупо-
требите с европейски субсидии, 
за да не ни спрат парите от 
Брюксел!“ Не 16 милиарда, а 1 

трилион евро да ни дадат, кра-
дливите гербери, патриоти и 
депесари ще намерят как да 
ги присвоят, раздавайки ги на 
обръчи от приятелски фирми. 
Това е част от обяснението на 
факта, че България е на по-
следно място по доходи в Ев-
ропа. Другата причина е досе-
гашното търпение на народа, 
който или бойкотираше избо-
рите, или гласуваше с „краката 
си”, на „Терминал 2”, с надежда-
та, че тук някой друг ще опра-
ви нещата. Положението оба-
че няма да се поправи, докато 
управлението е по модела Бо-
рисов. Напротив, престоят ни в 
чакалнята на еврозоната може 
да надхвърли по продължи-
телност рекорда на Естония от 
10 години! Само дето портфей-
лите на някои ще се пукат по 
шевовете, а други ще си бро-
ят стотинките или ще ровят в 
контейнерите за смет. Предсе-
дателят на НС Цвета Караян-
чева оправдаваше увеличава-
нето на депутатските заплати 
с даренията, които ГЕРБ пра-
вели. А министърът на труда 
и социалната политика Дени-
ца Сачева обоснова отказа на 
правителството да подаде ос-
тавка с голямата му заетост.
Пусто дърво неокастрено! 

Дори само тази наглост би 
трябвало да изкара стотици 
хиляди на улицата!

На четвърто място наро-
дът е гневен от факта, че дър-
жавното обвинение се ръко-
води от човек, който не при-
знава презумпцията за не-
виновност до доказване на 
противното от съда. Този чо-
век смята всеки обвинен от 
него за престъпник и иска 
НПК да се преработи така, че 
да няма нужда от събирането 
на достатъчно доказателства. 
Главният прокурор, подобно на 
покойния Иван Татарчев, смя-
та че над него е само Господ. 
И този Иван няма да е по-долу. 
Още с първия акт на встъпване 
в реалната си власт изпрати за-
питване до Конституционния 
съд дали президентът може да 
бъде разследван за държав-
на измяна? Преди седмица на-
прави и втора крачка: в Прези-
дентството нахълта личната 
му преторианска гвардия. Но, 
когато президентът Радев поис-
ка оставката му и тази на пра-
вителството, Гешев събра про-
курорите и се оплака, че върху 
прокуратурата се упражня-
вал политически натиск. След 
това прокурорски „трудови ко-
лективи“ разпратиха писмо до 
медиите с искане прокуратура-
та да не бъде въвличана в по-
литическите борби. Адвокатите 
обаче подкрепиха исканията на 
протестиращите за оставката на 
главния прокурор. От ВСС гуз-
но замълчаха, а що се отнася 
до Конституционния съд, със 
своето мълчание или забавя-
не, той явно подхранва на-
деждите на Гешев да разследва 

НИЕ, НАРОДЪТ!

президента преди да е изтекъл 
неговият мандат. Затова пък от 
разследването на Валя Ахчие-
ва научихме, че председателят 
на най-големия съд в Бълга-
рия, е бил назначен в наруше-
ние на изискването за българ-
ско гражданство. А пък за шеф 
на Специализираната проку-
ратура е била издигната един-
ствено кандидатурата на про-
курор, свързан с мафиотската 
мрежа „8-те джуджета“. 

„Криво седи, право съди стар 
кадия“ – пише Пенчо Славей-
ков в „Луд гидия“. Това обаче е 
било през турско! Днес, в света 
на „евроатлантическите цен-
ности“, кое е право и кое не, 
решава американското посол-
ство в София. 

През февруари 2013 г. Бори-
сов пак се беше запънал като рак 
на бързей, твърдейки че няма 
да подаде оставка заради Ста-
нишев и Доган. Казват, че по-
сред нощ бил поканен, където 
трябва, и на 20 февруари 2013 
г. той хвърли кърпата. Разли-
ката е, че днес, наред с него-
вата, протестиращите искат и 
оставката на главния проку-
рор Гешев, което може да не е 

по буквата на Конституцията, но 
да не би и народът да живее по 
нейните разпоредби? Полови-
ната от разпоредбите й са сус-
пендирани! Нейсе, и Борисов, и 
Гешев уверяват, че единствено 
отговорността и работата, ко-
ято им предстои, ги задържа 
на власт. Към това Борисов до-
бавя и заплахата от „невиждана-
та криза“, която надвисва над 
света, в резултат на коронавиру-
са, сякаш оставането му на власт 
ще я разреши. Докато Гешев е 
решил да накаже всички, ко-
ито ограбиха българския на-
род. То това хубаво, но хората се 
питат защо изпуска от погледа 
си и олигарси, които са пред 
очите му? Защо българите, кои-
то Тома Биков нарече „тинята 
на обществото“ или „лумпени“, 
трябва да вярват, че влизане-
то ни в чакалнята на еврозо-
ната ще ги направи богати и 
щастливи, а акциите на Гешев 
ще донесат справедливост, ко-
гато „вода газят, жадни ходят“? 

Стотици селища страдат от 
липса на питейна вода, от раз-
бити пътища, липса на лечеб-
ни и учебни заведения, детски 
градини и ясли, и други блага 
на цивилизацията. Колко села 
обезлюдяха и бяха заличени 
от административната кар-
та на България, въпреки или 
благодарение на „успешното“ 
управление на Борисов! И, ко-
гато хората излязат на улици-
те, ги обявяват за „мотивира-
ни“, за отечественофронтовци 
без ясни лидери и програми, 
за несъвместими сбирщини 
от леви и десни.

Геноцидът, 
безработицата, 
безпаричието, 

безнадеждността и 
другите „прелести”, 
не са ли основание да се 

вгледат магистратите в раз-
поредбите на основния за-
кон на Републиката? А по-
литиците да търсят под вола 
теле.

„Протестиращите завиж-
даме на успехите на Борисов“ 
– иронизира Арман Баби-
кян в сайта на вестник „Сега“ 
(13.07.2020). И във връзка с 
твърденията, че някой плаща 
на протестите, добавя: „Пла-
щам от едно чекмедже“. В съ-
щото време Татяна Дончева 
казва пред вестник „Днев-
ник“ (13.07.2020): „Сега ще ни 
гърчи Иван Гешев, докато ня-
кой не го изнесе от кабине-
та“. Как да стане това „изнася-
не“ обяснява адвокат Миха-

ил Екимджиев: „Гражданите 
имат право да арестуват дори 
и главния прокурор. В прокура-
турата стандартът наисти-
на не е двоен, а един - бандит-
ски и извънконституционен“. 
На кого ли да вярва човек?

Към тази оценка ние няма 
какво да добавим? Освен това, 
че трябва да се изчака Гешев 
да довърши немислимото:  
да обедини целия български 
народ срещу корумпирана-
та и арогантна управленска 
шайка. Не ние, а „политолъ-
гът“ Антон Тодоров наре-
че ГЕРБ „шайка“, преди да 
се присъедини към нея като 
депутат. Никога не е късно да 
станеш за резил!

НИЕ, НАРОДЪТ!

И 
Борисов потвърди това, забранявайки на министър 
Данаил Кирилов да пише във „Фейсбук“. След това „се 
вслуша“ в препоръките на областните координатори 
на ГЕРБ и поиска оставките на министрите на фи-

нансите, икономиката и вътрешните работи. Не за несправя-
не с работата, а заради внушенията, че са свързани с Делян Пе-
евски и ДПС!  Този опит за спасяване на балона на властта, 
изхвърляйки част от товара, обаче няма да мине. Народът, кой-
то е на улицата, не иска оставката на отделни министри, а на 
целия кабинет. Що ли му трябваше на Гешев да слуша Бойко? 
Свлачището тръгна и вече никаква подпорна стена не може 
да го спре.

Събудихме се! Мърт-
вешкият ни комато-
зен сън приключи! 
Вече нацията не е на 

командно дишане и в безпо-
мощно състояние. На улиците 
и площадите се опитва да пое-
ме с пълни гърди стъпканото 
от олигарсите и мафията  чув-
ство на достойнство, свободна 
воля и надежда. 

Като през тежка пелена и 
в ступор, години наред гледа-
хме бурните реакции на на-
родно недоволство, борбата 
за правов ред и достоен живот 
при нашите съседи и другите 
европейски народи. И остава-
хме пасивни, безмълвни,  без-
участни, обезверени и унизе-
ни. Дотолкова, че южните ни 
съседи сглобиха вица: „Тихо, 
да не събудим българите!” Тези, 
толкова наивни и доверчиви 
българи, които се превърна-
ха в една от първите жертви 
на неолибераления социален 
експеримент, довел до обез-
държавяване на хилядолет-
ната ни  държава. Тези, които  
ни ограбиха и обезкървиха, 
свои и чужди, тези, които ни 
доведоха до степента на най-
бързо изчезващата нация и 
до фактическото заличаване 
на история и духовност, бяха 
собствените ни продажни и 

антибългарски правителства! 
„Ние не интерпретираме бъл-
гарската политика през бъл-
гарския национален интерес.” - 
тази декларация принадлежи  
на бившия български  минис-
тър-председател Иван Костов, 
и тя пълноцветно илюстрира 
отношението и избрания тех-
нологичен подход за сриване 
и унищожаване на българско-

то бъдеще. 
Пълен фактически отказ от 

национален суверенитет де-
монстрира и бившият т.нар. 
президент и върховен глав-
нокомандващ Петър Стоянов: 
„България ще спазва междуна-
родните норми на поведение, 
дори с цената на отказ от на-
ционалния суверенитет”. 

За интелектуалното, по-
литическото ниво и достойн-
ството на третия мускетар, от 
тази печална за България кли-

ка, Росен Плевенлиев, няма 
какво и да се споменава. Чевръс-
тият им „партньор по оръжие”, 
пачки евро и кюлчета злато, вече 
дни наред се радва на всенарод-
ната любов, която се излива под 
формата на многохилядни про-
тестни митинги под прозорци-
те на МС с категоричните при-
зиви „Оставка!” и „Мафията, 
вън!”.

 Родоотстъпниците, 
доволно корумпирани 

и мотивирани, 
грижливо отгледани 
от задграничните си 

господари и щедри НПО, 
управляваха и унищожа-

ваха народа на България със 
стръвта на ненаситна глутни-
ца хиени. Неоколониални наме-
стници, обезкостяващи собст-
вената си държава! Колкото 
повече грабеха, толкова пове-
че се и настървяваха! След като 

сринаха енергетика, индус-
трия и всяка промишленост - 
тежка, лека, селскостопанска, 
преработвателна, отбрана и 
култура, стигнаха дори до сис-
тематичното избиване на сто-
тици хиляди селскостопански 
и домашни животни, послед-
ния поминък на едва оцеля-
ващите българи. Загробено 
беше всичко, което можеше 
да навреди на чуждестранния 
внос и печалби! Пилета, агне-
та, свине - без доказване на бо-
лест и необходимост, с патоло-
гична жестокост и удоволствие. 
Изсякоха и опожариха горите 
ни! Ограбиха ресурсите ни, зла-
тото на България, минерални-
те извори, земята ни! Напра-
виха я бунището, клоаката  на 
Европа! Изгониха като ненуж-
ни и излишни хора 3 милиона 
българи! От години управля-
ващите не предприемат никак-
ви адекватни и реални дейст-
вия, относно демографската 
катастрофа, в която изпадна 
България. Тридесет години по-
литически лъжи,  манипулации 
и медийно зомбиране! Триде-
сет години социални експе-
рименти, опошляване и опро-
стачване! И само дълбоко ней-
де в душата,  плахият въпрос и  
надежда: Защо  България е на 
светлинни години далече, на-
пример от Унгария, достойна 
и уважавана европейска страна, 
с която заедно тръгнахме по 
пътя на демокрацията?! 

Защо нямаме и ние ня-
кой Орбан, да ни отвори очи-
те, да ни измъкне от лапите на 
Сорос, да ни върне смазаното  
достойнството на първоевро-
пейци, да защити християн-
ските ни ценности и семей-
ство?!

Какво ни липсва?! Защо ни 
липсва?! 

Оказа се, че това което ни е 
липсвало, вече го имаме, ние 
сме го избрали с гласа си! Има-
ме национален лидер, достоен 
държавник и български Пре-
зидент, за който националната 
чест и гордост не са  празни сло-
ва и ненужни архаизми! Това 
беше новото и различното, ча-
каното и лелеяното от народа на 
България в продължение на три 
десетилетия – достойният бъл-
гарския бържавник и българ-
ски войн, който знае със сър-
цето си що е Родина и как тряб-
ва да се защитава тя! Негови са 
думите, произнесени в словото 
му по случай Националния ни 
празник: „Дълбок корен се иска, 
за да устоиш на ветровете. За-
това е нужно да помним. Вся-
ка епоха предлага своя заинтере-
сована версия на историята, но 
само оригиналът на възрожден-
ците е съзидан с дела и написан с 
кръв. Него не бива да забравяме, 
защото той е фундаментът на 
днешна България. И нека не гле-
даме на миналото като на бре-
ме. Миналото е капитал, за-
щото всяко поражение е урок, 
а всеки триумф – вдъхновение, 
когато страниците на исто-
рията се четат със смирение и 
признателност към жертвите 
– своите и чуждите. Да помним 
е дълг! Защото историята не 
дава прошка за забравата.” 

На стр. 4

БЪЛГАРИЯ Е НАШИЯТ 
КРЪСТ, ОБИЧ И ПАМЕТ!

Детелина ДЕНЧЕВА
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От стр. 3
И чудото се случи!  Наро-

дът се събуди! За да го защи-
ти - него и президентската ин-
ституция, олицетворението 
на българската държавност.

И това събуждане означава, 
че оживяхме. Че възкръснахме! 

И тогава изригна със сила-
та и решителността, закодира-
на  в гените ни страшният вик: 
„Мафията, вън!” Октоподът, 
разпрострял задушаващите 
си пипала  в изпълнителна-
та и законодателната власт, в 
съдебната система, в тъкан-
та на обществото ни. Мафия-
та, която твореше  на конвей-
ер неолибералните закони в 
парламента, която прие ма-
кар и в противоречие на Кон-
ституцията, Закона за детето 
и Закона за социалните ус-
луги и превърна децата ни 
в мишени за търговската и 
еничарската дейност на чуж-

ди НПО-та; която дава на без-
контролни концесии богат-
ствата на българската земя и 
самата земя при унизителни 
и срамни  за народа ни усло-
вия; която превърна българ-
ското здравеопазване в тър-
говска услуга, която доведе 
българското образование до 
профанизация и бездухов-
ност, която внедри дженър-
идеологията като алтерна-
тива на древната ни култура 
и православни християнски 
ценности.  

„Добрите намерения“ от 
преди 30 години, в които 
повярвахме,  постлаха пътя 
към ада и разрухата, преря-

заха и обезкървявиха вените 
и жизненото тяло на народа 
ни. Корупцията по високи-
те и средните етажи на влас-
тта стана запазената марка, 
която обезобрази лицето на  
България пред света! 

За това е безкомпромисна 
и категорична присъдата на 
площадите: „Мафията, вън!“ 
Оставка на корумпираното 
правителство; долу закони-
те утвърждаващи олигархи-
чен ред и корпоративните 
интереси. Вотът на  недове-
рие е заявен решително не 
само в Парламента, но пре-
ди всичко от десетките хиля-
дите млади хора по улиците 

и площадите на София и го-
лемите градове на страната 
като Варна, Бургас, Пловдив, 
Русе, Шумен, Благоевград, 
Стара Загора, Хасково и др. 
Гражданската енергия поставя 
на дневен ред Ревизия на пре-
хода и Смяна на статуковото, 
налага пълнокръвно и актив-
ното присъствие на младите 
хора в партийния и обществе-
ния живот, и в демократични-
те избори.

Днес не искаме „добри наме-
рения”, а решителни и безком-
промисни държавно отговор-
ни действия в името на наци-
оналния ни интерес! Искаме 
социална справедливост и си-

гурност за себе си, за децата и 
семействата си! 

В природата няма праз-
но пространство! Български-
те граждани изискват не само 
изтласкването и обезсилване-
то на мафиотските структури 
от управлението на страната, 
но и пълна ревизия и отмяна 
на всички закони, противоре-
чащи на българския нацио-
нален интерес и суверенитет! 
Само тогава българите ще жи-
веят със самочувствието, което 
имат другите народи в ЕС.

Нужен е само патриоти-
зъм, политическа воля, чув-
ство за национална отговор-
ност и умове раждащи пози-
тивни идеи, добронамереност 
и зрялост!  И новото българ-
ско Възраждане ще се състои! 
Един е Бог! И нека бъде Него-
вата Воля. На неговия олтар е 
България. Тя е нашият кръст, 
обич и памет!

БЪЛГАРИЯ Е НАШИЯТ 
КРЪСТ, ОБИЧ И ПАМЕТ!

О
пасявам се, че по време на 
протестите възбудата и 
сблъсъците – предимно сло-
весни, отново ще прикрият 

истинския проблем: позорния факт, 
че Народът напълно е изоставен. 

Всъщност, той направо е забравен 
– Политическата Секта не говори за 
него, дори вече не го споменава. 

И сега, когато е на зор – пак не се 
сеща за Него. 

Любимият въпрос на телевизи-
онните репортери към протестира-
щите е: „Защо сте тук?“ – лесно и 
тъповато.

Вместо: „Какво искате да се проме-
ни – и от кого го искате?“

Разликата е огромна. 
Щеше да стане ясно, че не знаят от 

кого да искат промяната.
А може би и няма от кого да я ис-

кат – засега.
Протестират главно млади хора.
Това е чудесно.
Обаче те лесно ще станат плячка 

на Сектата. 
Там бързо ще се договорят – как 

да освежат Стария Бардак.
Новите играчи са мераклии за съ-

щото място. И нищо запомнящо се не 
се чува от тях. 

Простото врещене не води до 
нищо свястно.

Все задаваха онзи – тъповатия въ-
прос. 

И когато един от ДПС процеди, 
че е дошъл, за да не стане като в Ка-
туница, изобщо не го разбраха.

Още за ДПС. 
Днешният „бунтар“ Христо Ива-

нов беше горд правосъден минис-
тър на Бойко, същият.

Тогава не се сещаше да прави де-
санти в „морските сараи“.

Сега театрално се търкаля в пясъ-
ка – и си мисли, че е отскубнал един 
пискюл от феса на ДПС. 

Само им даде повод да покажат сила-
та си: стотици, като истинска войска, 
дойдоха да бранят Доган, пяха „Мила 
Родино“, вяха български знамена.

Отгоре на всичко, прегръщали 
христоивановци. 

Във всеки случай, бяха по-орга-
низирани от протестиращите от 
ГЕРБ.

Те пък бяха тъжна картинка в 
платените си автобуси. 

Според вицепремиера Томислав 
Дончев се вървяло към гражданска 

война.
Нищо подобно.
Тя отдавна приключи.
Четири милиона души/най-малко 

бяха захвърлени на Бунището на Жи-
вота. 

Два милиона приемат за неизбеж-
но зло скотския живот, който им на-
трапи Държавата. 

Други два милиона избягаха, най-
вече от срам, че нищо не зависи от тях 
Тук – Там все пак имат някаква цена, 
макар и да е цената на роби.

Идете ги вижте в какви условия 
вегетират. 

Останалите красят статистиката на 
най-бедната страна в Европейския 
съюз. 

Не живеят чак скотски – обаче ам-
путираха състраданието им към кле-
тниците. 

Пълен провал на човещината – и 
Тук, и Там.

За това обаче не се говори, поне-
же вече и няма критерии за истинска 
човещина. 

Големият Български Разказ за случи-
лото се става все по-неясен и непълен.

 Това вече е привиден разказ, Уж-

Разказ.
Сектата постигна и това. 
Непрекъснато плямпат за тукаш-

ната корупция – но дума не обелват 
за ония, които корумпират съвремен-
ната българска историография.

А Народът пък безропотно започ-
на да предава собствения си скепти-
цизъм. 

Сега сметките са ясни: ония от ур-
вите към Бузлуджа – срещу държав-
ните чиновници и семействата им. 

Силите са изравнени, няма място 
за идеи, няма и нужда.

Когато няма идеи, идва времето 
на „мургавите“ мурафети: „десните“ 
мургавелци, заедно с истинските, из-
бират кмет на столицата. А само след 
още двайсетина-трийсет години Бат 
Манго ще решава всичко. 

Предсказанието е на ЦРУ: пак до-
бре, че всичко щяло да се случи крот-
ко, без мургав Майдан. 

Народът пропусна момента да раз-
вие в манталитета си поне някаква ми-
нимална себичност, а това ще има фа-
тални последици.

Не се сети или се посвени да прихва-
не нещичко от себичните типове, които 
властват от трийсет години. 

За годините на Прехода, Народът 
изтърпя – и все още търпи – чудо-
вищни издевателства. 

Сред тях и фалшификациите и 
дори „умъртвяването“ на Миналото.

Както казваше обаче Фокнър „Ми-
налото никога не умира, то дори не е 
минало“. 

И защото все още някак си е тук 
Главният Свидетел – Народът, макар 
че те пет пари не дават за него. 

Опитват се да го противопоставят 
на собствената му памет.

И така отново го унижават. 
На Сектата й трябват хора, неве-

жи за Настоящето – невежи за истин-
ските му провали и злини. 

Ако не бъде схванато това, всич-
ко ще започне и ще свърши с дюдю-
канията. 

От тях Политическата Секта не се 
плаши. 

Спасението е в това, протестира-
щите млади хора да разберат, че тряб-
ва да искат – НАЙ-НАПРЕД – милост 
и справедливост за родителите/пред-
ходниците си. 

Това ще отключи – и ще бъде – Ис-
тинското Възмездие.

ВЪЗМЕЗдИЕ ЗА ИЗОСТАВЕНИЯ НАРОд

Кеворк КЕВОРКяН

Е
дин от поводите за на-
стоящия текст  е статия-
та „Да спечелим войната 
срещу българския език“ 

– публикувана във в-к. „Нова 
зора“, бр. 2 от 14.01.2020 г., с ав-
тор д-р Костадин Костадинов – 
председател на ПП „Възражда-
не“. Би било добре да има по-
вече подобни публикации в 
нашия печат. Авторът открито 
обявява, че срещу родния ни 
език се води направо откро-
вена война от външни и въ-
трешни антибългарски сили, 
и че нейната цел е унищожа-
ването на нашата реч и пис-
мо. След 1989 г. се правят и оп-
ити от „чиновници“ в Институ-
та по българистика на БАН, 
да се ограничи в българския 
книжовен език употребата на 
женски род, на пълния член,  
формите за звателен падеж и 
др. Авторът посочва, че главна-
та опасност идва от прекалено-
то присъствие на английския 
език в нашето словесно прос-
транство. Проф. Сия Коловска 
от БАН посочва, че 5000 са само 
английските чуждици, навлез-
ли в езика ни до 2010 г. Според 
нея, новите чуждици идват най-
вече от английския език – към 
днешна дата числото  им над-
хвърля 10 000. 

Англоезичната агресия в 
световен план,

особено от 40-те години на 
миналия век, не оставя съмне-
ние в това отношение. Заед-
но с това се води война и сре-
щу държавите, за да не могат 
те да взимат действени мерки 
за защита на своя език, вяра 
и култура. Крайната цел е да 
се обезсилят и унищожат на-
родите, чрез разрушение на 
техните основни опори: език, 
вяра и държава. Родният ни 
български език е държавно-
образуващ език, т.е. той е ези-
ка на българската държавност и 
така е от времето на цар Борис 
Първи до днес,  независимо от 
това, че народът е стоял векове 
под робство и през това време 
не е имал държава. Но силата на 
родния ни език и живеещата в 
него православна вера, надде-
лява над времето,  над вековете  
и образува българската държа-
ва, когато настава време за това.   

Войната, с помощта  на ан-
глийския език, се води срещу 
всички народи и техните ези-
ци, за да се установи едноези-
чен ред на планетата. Това е 
причината  езиците и вери-
те на различните народи да 
са обект на разединителната 
глобална дейност. 

За целта е разработен меха-
низъм, гарантиращ навлиза-
нето на непомерно количе-
ство  англоезични чуждици 
в езиците на всички народи. 
Така, под действието на чуж-
дите думи и чуждия смисъл, и  
чрез чувствата,  които те носят, 
започва изменението на езика 
– възприемник, като се  проме-
ня смисъла на думите. Оттук 

се извършва нездравата мута-
ция на целия духовен и душе-
вен строй на хората, подложе-
ни на това въздействие. Народи-
те се потапят в несвойствена за 
тях езикова, верска и култур-
на среда, което в крайна смет-
ка води до загуба на народно-
то им самосъзнание и принад-
лежност. Така те напускат своя 
исторически живот подобно на 
много други изчезнали вече 
народи. 

Езиковата война е сложна 
война, тя е хибридна, духовна, 
психологическа и се води за 
човешкото съзнание като под-
тиква нападнатия народ към 
безболезнено самоунищоже-
ние. Това е и едната страна, (за-
щото има и други), на аноним-
ните, но все пак известни пла-
нове и опити за „редуциране“ 
на земното население с 90 %. 
Зад тези думи се крие сатанин-
ското намерение за унищожа-
ване на 9/10 от човечеството. 
Другият „евфемизъм“ е поня-
тието „златен милиард“. Всъщ-
ност, с право на живот се плани-
ра да бъдат "дарени"  само 500 
милиона души. Тук вече липс-
ват и наши, и чужди думи, за да 
бъде назована, както й се пола-
га на тази, изскочила направо 
от ада идея. В резултат народи-
те трябва да изчезнат и на тяхно 
место да се появят техни пре-
ходни,  неточни и лъжливи за-
местители: „общности“ (едно 
твърде неустановено и неясно 
понятие), „етноси“ (учена гръц-
ка дума, която не върши работа) 
и „нации“ (латинска дума, коя-
то претендира да означава на-
род, но премълчава своето бо-
гоборческо и студено съдър-
жание). За съжаление, обемът 
на настоящата статия не позво-
лява да се разгледат подробно 
посочените  понятия, което ще 

направим при евентуална въз-
можност. 

В нашите съвременни 
учебници по литература, ис-
тория, география и пр., някой 
планомерно и тихомълком е 
отстранил  важната българ-
ска  дума „народ“, като я е за-
местил с горепосочените пред-
намерени и лукави понятия. 

Става ясно, че за да бъде под-
менена дадена  дума, тя веро-
ятно пречи на някого и  за-
това я премахват. Бившият 
министър-председател Иван 
Костов, в едно свое изказва-
не, след продължителния обет 
за мълчание, който бе дал, 
след като загуби управлени-
ето на страната, изрече мно-
го ясно тревогата си, относно 
„опита да бъде реабилитирана 
думата „народ“. Целта очевид-
но е чуждиците да изместват 
ценни наши думи, носещи чисто 
български, народни характерис-
тики. Така например, вместо на-
шата дума „да“ изразяваща съ-
гласие, вече масово се използва 
английското „ОК“. Българско-
то възклицание „О!“, вече не 
се чува в ежедневието, защото 
бе  заместено  от английското 
„УАУ“. Когато празнуват рожде-
ни дни, много  нашенци, вмес-
то да си пожелаят дълъг живот 
с православния напев „Многая 
лета!“, си вият езика с англий-
ския рефрен „Хепи бърт дей ту 
ю!“ Вместо нашата дума „юно-

ша“, средствата за масова ин-
формация  налагат в ежедневи-
ето ни английската дума „тий-
нейджър“. За народа не е видно, 
каква роля играе държавата в 
тоя беззаконен театър, но как-
то изглежда тя не е положител-
на. Думата „юноша“ идва в наше 
време от старобългарския език 
и означава – млад (юн). Как би 

звучало в известното стихотво-
рение на Христо Смирненски 
„Юноша“ английското „тий-
нейджър“? Според мен – немо-
рално и разрушително. Тази 
чужда дума нищо не говори 
на българина. Английското 
„уикенд“ измести нашите думи 
„неделя“ и „почивни дни“. „Неде-
ля“ означава ден за почивка, 
т.е. „не на делата“ и този сми-
съл е пряк, и точен. „Уикенд“ 
означава край на седмицата, 
което сравнено с „неделя“ е да-
леч по-слабо и смислово неточ-
но. Английските чуждици не 
издържат нито фонетично, нито 
смислово сравнението с измест-
ваните от тях български думи, 
но въпреки това завладяват на-
шата жизненоважна езикова 
територия. Ако това продъл-
жава с тази английска и упорита 
настойчивост, и с подозрител-
ната изпълнителност на наша-
та колониална администрация, 
ще започне промяна на бъл-
гарската народност в опасна 
за нейното съществуване по-
сока.

Може да се каже, че 
езикът е самият народ, 

защото човек е много по-
вече духовно, словесно съ-
щество, нежели телесно и ма-
териално. Затова, днес, най-
наложителната обязаност на 
държавата е да се заеме  с не-
лекия въпрос за българския 
език, носител на нашия на-
роден дух. Защото, когато ду-
хът отслабне, слабее и сила-
та за живот. Старобългарска-
та дума за народ е език, което 
сочи, че ако народът загуби 
родния си език, то той губи 
себе си.

Езикът е основната духов-
на сила, която формира съот-
ветстващия му народ и начина 
на неговото световъзприема-
не, тъй като човешката кръв е 
една за всички земни племена 
и няма пряко отношение към 
езика. Народите се изграждат 
по езиков белег, като родни-
ят им език определя тяхното 
мислене, чувствата и форми-
ра  ценностната им система. 
Езикът, на който говори да-
ден народ, до голяма степен е 
показател за мястото, което 
заема той като територия и 
географско разположение 
върху земята. Затова едни 
народи са огрявани от слън-
це, докато други са изгаряни 
от слънцето. Трети пък са ли-
шени от слънчевата топли-
на и светлина. Те прекарват 
по-голямата част от живота 
си всред дъждове и обвити в 
мъгла. Това отговаря на тях-
ното мислене и настроение, 
а в отношенията им към дру-
гите хора има хладина.

Езикът притежава необоз-
римо пространство на всеоб-
що действие в битието – т.е., в 
обществото и природата. Той 
присъства при самото зачатие 
на човека. Впечатляващият 
класик на английската литера-
тура Лоренс Стърн дава в своя 
роман „Жизнеописанието и 
мненията на Тристрам Шен-
ди – джентълмен“, крайно 
интересен пример в това от-
ношение: как езикът, дейст-
ващ чрез думите по време на 
човешкото зачатие, се отра-
зява и върху самото него. С 
това езикът надарява бъде-
щия човек с положителни, 
или отрицателни физически 
и психически качества, в за-
висимост от изречените думи 
при този процес. По-нататък 
езикът участва във вътрешно-
утробния живот на човека и 
неговото раждане. Насочва го 
в течение на земното му стран-
стване, а впоследствие отива 
с него и отвъд, защото мисле-
нето, словесността е присъ-
що свойство на човешката 
душа. Така личността живее и 
без своето физическо тяло, 
но не и без своя език. В този 
смисъл езикът съществува в 
два свята плюс още един, кой-
то е нетварен. 

На стр. 6

РОДНИЯТ ЕЗИК
„О, неразумний июроде! Поради что се срамиш да се наречеш болгарин...”

Св. Паисий Хилендарски

„Както с приемането на гръцки език и кулутура ние се показахме май-
муни... Така и със сляпото подражание на Европа, ние ще достигнеме да  
бъдем робове на самите себе си“.

Христо Ботев

А
вторът на статията „Родният език“ е завършил е бъл-
гарска филология, философия и богословиев  Софий-
ския университет "Св. Климент Охрлидски". Поет и 
композитор, владеещ почти всички музикални инстру-

менти, той е и задушевен изпълнител на песни по свой текст. Ра-
ботил е като преподавател по български език и култура, по ло-
гика, философия и психология. Занимава се с проблемите и съ-
временното състояние на родния ни език. Съставител е на „Сми-
слов речник на думите“, избрани страници от който „Нова Зора“ 
предстои да публикува.

Димитър Павлов

Обезличаване на българския език
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От стр. 1

Във върха на Възраждане-
то – Априлското въстание от 
1876 г., патриархът на нашата 
литература Иван Вазов опре-
дели саможертвения взрив на 
българите като „Пиянството 
на един народ“. Силно се надя-
вам, че равнодушието, прими-
рението с несгодите и неспра-
ведливостта ще прераснат в 
мощно гражданско движение 
и съзидание за по-добри народ-
ни бъднини. Продължавам да 
вярвам, че със задружни уси-
лия сплотеното българско об-
щество може да постигне ви-
соки национални цели и да 
избегне участта на самоуни-
щожил се древен народ с бли-
зо 14-вековна история.

„За Отечеството работя, 
байо! Кажи ти моите и аз тво-
ите кривини, па да се поправим 
и всички да вървим наедно...“ Тоя 
чист зов на Апостола на свобо-
дата и днес е живец на българ-
щината.

Очевидно е, че коренните про-
мени в страната след 1989 г. дават 
силен отпечатък върху съзнание-
то и живота, особено на младежта. 
Вкусихме и от меда, и от жило-
то на съвремието. Опитах се да 
правя сравнение между онова, 
което стана у нас и в други стра-
ни, с които имаме сходна истори-
ческа участ. Известно е, че който 
може – прави, другите – поуча-
ват. Нямам намерение да поуча-
вам когото и да било. Само раз-
мишлявам. Споделих с читате-
лите мисли и чувства за годините 
на социализма и за новия възро-
ден капитализъм у нас. Приключ-
вайки своя разказ за извървения 
път, логично е да се вълнувам и за 
предстоящите времена. Народът 
казва: „Миналото не се повръ-
ща, а се преглъща“. Да, добри или 
лоши, преживените години не 
може да се променят. Но те са 
извор на дълбока поука. 

Социолози и политолози изу-
чават общественото състояние и 
се опитват да формулират прог-
нози за бъдещето. Моята цел е 
по-скромна. Потъвайки в споме-
ни за отминали години, разсъж-
дения за настоящето и бъдното, 
разбирам, че личните ми прежи-
вявания са отзвук от общест-
веното битие. Знае се, че исто-
рията отбелязва не дребното, а 
съществените резултати от со-
циално-икономическите изме-
нения, отразени и в живота на 
всеки човек. По данни на Еврос-
тат 57 на сто от българите смя-
тат, че са живели по-добре по 
времето на социализма, откол-
кото днес. 30 на сто твърдят, че 
сега са щастливи; двойно пове-
че са на обратното мнение. Ес-
тествено е да разбираме и едните, 
и другите граждани. По-малката 
група хора, свързани с властта, 

или внезапно и бързо забогате-
ли, въздигат на възбог показа-
тели за развитието на страната, 
загърбвайки стряскащи негатив-
ни факти и обстоятелства. Разби-
ра се, те имат своя мярка за до-
бро и успех. Бедата е, че е налице 
дълбоко несъответствие между 
тяхната самооценка и суровата 
действителност. 

Казвам това с твърдото убеж-
дение, че съдбовната промяна 
след 1989 г. създаде благопри-
ятна среда за по-нататъшен 
подем на Отечеството. Човек 
трябва да е без разсъдък и чес-
тен поглед върху обществените 
явления и процеси, ако отрече 
големите предимства на демо-
крацията, свободата, многопар-
тийността, възможността да се 
пътува, да се разменят стоки, ка-
питали и културни ценности. Ала 

не може да не съжаляваме дълбо-
ко за пропилени възможности, 
които биха допринесли за повече 
народни добрини. 

Като всеки българин и аз с го-
лям интерес следя изявите на ус-
пели личности, подвизаващи се 
на високи места в управлението 
и бизнеса. Струва ми се, че мно-
го от тях се наслаждават на „…
провидения из мъглата“ (Петко 

Ю. Тодоров). Някои техни изя-
вления по медиите приличат на 
детски хвалби. По дух те наподо-
бяват примерно диалога между 
взискателен баща и неуспяващ в 
учението син. След показани де-
сет двойки за първия срок в края 
на учебната година, надявайки се 
на похвала, вдъхновеният юноша 
се отчита с голям успех – двойки-
те са намалели от десет на седем. 
Нищо че пак ще се повтаря кла-
сът в школото на живота. 

Ето как се самоопияняват 
днес първите ни управленци: 
„Център до център…“, „Високо-
квалифицирани българи се връ-
щат от чужбина, защото в Бъл-
гария се правят велики неща…“. 
Това провидение наподобява 
въображението на прочутия 
испански идалго Дон Кихот, с 
огромната разлика, че велики-

ят герой на едноименния роман 
е безподобен рицар на правдата 
и справедливостта. А авторът на 
безсмъртната творба Мигел де 
Сервантес осъжда „всеки, който 
е забогатял за една година…“.

Мисля, че онези, които бягат 
от истината и се хвалят с мало-
мерни или въображаеми сполуки, 
за да потъват в илюзии, приличат 
на крокодилите, гълтащи камъни, 

за да се задържат по-дълго под 
водата. Правя тези съпоставки на 
несравними неща, за да приканя 
овластените с народния глас по-
стоянно да откликват на дейст-
вителността, на суровия живот. 
Защото е стряскаща огромната 
разлика между днешното със-
тояние на България и средното 
равнище на страните от Евро-
пейския съюз. Нашата държа-
ва бе приета преди 12 години в 

европейската общност въпреки 
тези големи отлики. Както при-
знават западни партньори, това 
станало и по политически причи-
ни. Потребно е да се допълни – и 
поради интереси на развити-
те европейски държави и тех-
ните задокеански съюзници. 
Не е безинтересно да се напом-
ни, че през повечето време отто-

гава държавата се управлява от 
хора, които самонадеяно и на 
несъвършен български литера-
турен език внушават, че „у нас се 
правят чудеса“. 

Едва ли има трезво мислещ 
сънародник, който да е доволен 
от трайната бедност, в която е 
потънала голяма част от наро-
да, от топящата се и застарява-
ща нация, от непрекъснатите 
остри политически вражди и 
скандали, корупция, погазване 
върховенството на закона. Ето 
защо не бива да се примиряваме 
с тези и други зловредни явления 
в обществения живот. 

Народът ни също така жес-
токо е поразен от разяждащо-
то го чувство за несправедли-
вост. Дълбоко е наранена не-
говата вярна мярка за морал, 
приличие, ценностна систе-
ма. Крайно време е и, според 
мен, тази истина да се осъзнае, 
както от управляващите, така и 
от всички управлявали през по-
следните десетилетия, а още по-
силно – от кандидатите за влас-
тта. Добре известно е, че когато 
няма справедливост, липсва 
енергия и воля за действие. 
Няма надежда. Никога досега 
при войни, катастрофи, въс-
тания и груб натиск на външ-
ни сили толкова много съна-
родници не са зарязвали сти-
хийно дом и Родина, за да 
търсят спасение и препита-
ние в чужди земи. 

Една от причините за тоя 
печален рекорд се дължи на 
факта, че основните произ-
водствени мощности бяха 
разграбени или унищожени. 
А нашата демокрация е твър-
де деформирана и все още не 
е защитена в достатъчна сте-
пен от ефективна съдебна власт. 
Тук ще припомня думите на Га-
врил Кръстевич. На неговото 
умение дължим първата, със 
средствата на правото, голя-
ма историческа победа – отде-
лянето на Българската църк-
ва от гръцката патриаршия и 
последвалото учредяване на 
Българската екзархия, която 
е предвестник на нашата дър-
жавност. 

На стр. 8

„ЗА ОТЕЧЕСТВОТО…“

„За Отечеството“ е последната глава от третата книга „По-
врати“ от поредицата „Притаени мигове“ на Георги Йор-
данов, екземпляр от специалния и ограничен тираж, кой-
то редакцията на в. „Нова Зора“ получи, с дарствен надпис. 

В тези драматични времена, когато площадите цепят небесата с въз-
гласите „Оставка“ и за пореден път кипи от светли очаквания кръв-
та на млада България, „Нова Зора“ има привилегията да свери ази-
мута на тяхната надежда с този безподобен вектор на мъдростта, 
на човека, строител на културна България - Георги Йорданов. 

Пример за интелектуална мощ и рицарска посветеност на 
Отечеството, на Родината, на Идеята, на Живота, тази книга съ-
държа страници и размисли на един представител на желязната 
и неразрушима конструкция на българския дух, който дори и в 
ада на политическата безизходица винаги е търсел и е съумявал 
да намери просвет, за българското духовно и културно здраве. 
Който е вярвал в спасителния корен на народностната традиция 
и е отстоявал правото на българско бъдеще, в спор със суховеите 
на вчерашния и днешния ден.

Издание на две уважавани и предпочитани от автора издателства 
– „Захарий Стоянов“ и „Светулка 44 Атеней“ книга Трета – „Повра-
ти“ разглежда на 420 страници не само живота на България по во-

лята на победителите, в периода от ялта до Малта. С безпощадна 
яснота Георги Йорданов изследва предвестията на последвалата 
съдбовна промяна, която обуслови печалния заник на онази Бъл-
гария, изградена с толкова труд, и която бездарно и безотговорно бе 
пропиляна.

С отрезвяваща и бих казал, с евангелска сила, звучи гласът на ав-
тора, когато отправя към синовете на този народ безпощадния 
въпрос на Спасителя: „Quo vadis?“. Георги Йорданов обаче вярва и 
в „скритата обществена енергия, която рано или късно ще изригне 
и ще помете безпросветността, управленската немощ и фалшиво-
то самочувствие на случайници във властта.“ В своя проникновен 
и пространен предговор, писателят Симеон Янев, след като констати-
ра, още с първото си изречение, че „Малко са политиците и въобще 
обществените фигури от времето преди 89-а година, които оста-
ват  дейни и разпознаваеми днес“, в края, справедливо заключава: „Го-
вори отново държавникът. Този път – заветно!“. 

Книгата „Поврати“, която би била ценно притежание за всеки 
български патриот е издадена с полиграфско съвършенство с твърди 
корици и е за цена - 25 лева. Редакцията, обаче, в този брой не може да 
ви уведоми как може да се снабдите с нея. 

Минчо МИНЧЕВ

От стр. 5
Основното действие на ези-

ка е в плана на обществото като 
водеща сила, от която зависят 
всички човешки отношения и, без 
която съществуването на обще-
ството е невъзможно. Като такъв 
езикът е предисторическо, а от-
там и историческо явление, стоя-
що непосредствено в началото на 
човешката предистория. Той не 
е донесен на земята от т.нар. „из-
вънземни цивилизации“, защото 
космически явления изразени 
с това понятие и по този начин, 
просто не съществуват. Много 
хора мислят, че има такива „из-
вънземни“, главно поради атеис-
тично-суеверния им начин на ми-
слене, който не им позволява пра-
вилно да разберат лукавия харак-
тер на някои недобронамерени, 
надпространствени и надвремен-
ни явления. Последните, за съжа-
ление, намират място в световна-
та история по вина на човека.

Продължителността на при-
съствието на един народ на ис-
торическата сцена се определя от 
двете основни народни сили: ро-
ден език и живеещата в него-
вите думи вяра в Бога, Създател 
на всичко видимо и невидимо. 
Третата сила, която произтича 
от тях е държавата, даваща за-
коновото основание на обеди-
нителното за народа действие 
на езика и вярата. Тази духов-
но-силова триада произвежда 
народното самосъзнание, което 
обединява и държи народа, като 
не му позволява да потъне на-
долу, до нивото на населението 
и общността, които са по-ниски 
форми на обществен живот и ор-
ганизация. 

Поради тази причина е толко-
ва важна 
чистотата на родния език, 

защото не езикът съответ-
ства на народа, а народът се из-
гражда от езика и му съответв-
ства. Надпределното количество 
и качество чужди думи в даден 
език разрушава фонетично-
то му и смислово равновесие, а 
това означава и разпадане на на-
рода. Губи се естественото зна-
чение на родните думи, което 
обуславя недействителното въз-
приемане на себе си, на другите и 
на света. Така народното самосъз-
нание отслабва и историческо-
то положение на народа става 
критично. 

По време на близо 45-годиш-
ния период 1944-1989 г., учени-
ците и студентите у нас не учеха 
смисъла на българските думи. 
Те се занимаваха със граматиче-
ски - синтактични и морфоло-
гични правила, даваща им въз-
можност да говорят и пишат 
правилно, което не е малко. Но 
да разбират дълбокия смисъл 
на родните слова те не бяха уче-
ни. Затова и си мислеха (а така 
мислят и днес), че смисълът на 
думите се разбира от само себе 
си. Това, обаче, е невярно и неу-
бедително твърдение, защото 
оставя българското общество без 
ясна способност за разсъждение 

пред новите световни промени. 
Така отдалечаването на бълга-
рите от техния език, се засили 
особено много след 1989 г., ко-
гато в този антинароден процес 
открито се включиха и външ-
ните „доброжелатели“.

През последните години в 
България се преследва от посо-
чените по-горе външни сили и 
въвеждането на двуписменост 
т.е., употребата и на латиница-
та. ЕС, например е фактор, кой-
то тегли нещата в тази посока. 
Това се вижда ясно в ежедневния 
ни печат, където наред с кирили-
цата много се пише и на латини-
ца: имена на хора, фирми, рома-
ни, музиканти и прочие. Когато 
в един език се пише на две аз-
буки това показва, че азбуката-
агресор цели да прогони мест-
ната народна азбука. Тревожно 

е, че имена на наши музикални 
състави и изпълнители, имат не 
българско, а англоезично звуче-
не и изписване. Явно тези хора 
започват да губят българското 
си самосъзнание и  отново се 
сблъскваме с неразумност и юро-
дивост. Днешното незавидно по-
ложение на нашия език може да 
се оправи сравнително бързо, но 
в това отношение държавата не 
си е на мястото. Обществени-
ят живот и управление не са сел-
скостопански или промишлен 
двор, в който преобладава само 
материално-телесната дейност. 
Освен тяло, човек има и душа, и 
дух, като духовната му страна 
е определяща спрямо матери-
алната. Това не можаха да разбе-
рат управляващите в България 
до 1989 г., а за съжаление още по-
вече и другите след тях. Те имаха 
и имат любими изрази, които 
употребяват без да  разбират: 
промишленост и селско стопан-
ство, брутен вътрешен продукт, 
жизненото равнище на народа 
и пр. А  човешката душа и ней-
ната роля в живота на човека те 
въобще не си я и представяха и 
не я споменават. Но Духът тво-
ри материята и телесните връз-
ки, а езикът, словото, е негов из-
раз, определящ всички обществе-
ни отношения. Самото мислене 
се явява свойство на духа, а не 

на тялото и, следователно, е ези-
ково, словесно. То е и зрението 
на водача по призвание. Тяло-
то и неговите сетива са ограни-
чени, и не стават за водене. В този 
смисъл можем да окачествим пе-
риода 1944-1989 г. (а и до днес) 
в България, като царство на тя-
лото, като телесно управление, 
откъдето духът, езикът, вяра-
та и красотата на словото бяха 
по правило прогонени. Послед-
ствията от това ние търпим днес.

Тогава, вследствие на преко-
мерно голямата телесна маса 
на идеологията, която унищожи-
телно се вреше навсякъде, в об-
ществото се появи духовен ва-
куум и най-вече в пределите на 
културата, литературата и из-
куството. И този вакуум беше за-
пълнен с англоезична култура 
– музика и литература, защото 

конкурентоспособни такива ние 
нямахме. Липсваха ни идеи -  бя-
хме прекалено телесни. Оттога-
ва, някъде през 60-те години на 
миналия век, 

англоезичният троянски 
кон 

започна да се окопава и у 
нас, и в другите страни, за да се 
стигне до днешното безхарак-
терно положение: когато  като 
излезе човек на улицата има 
чувството, че се намира в Лон-
дон. Навсякъде се виждат надпи-
си и реклами на английски език, 
а тези на кирилица са ограниче-
ни до крайност. Хора от различ-
ни възрасти носят фланелки, 
якета и панталони с изщампоса-
ни в едър план английски и аме-
рикански знамена със или без 
латински шрифт. Щом влезнеш 
в магазин или кафне, нямаш из-
бор и слушаш само англоезична 
музика, донатъкмена с интим-
ни въздишки. Ако попиташ дали 
може да пуснат нещо българско 
ти отговарят стереотипно, че не 
може, защото такава била тър-
говската политика на заведе-
нието. Общо взето нашето еже-
дневие не е на български език. 
То е англоезично. Това е трево-
жен белег, който показва трагич-
ното изменение на българското 
самосъзнание.

Английското езиково роб-

ство, чрез което ние сме езико-
ви роби в собствената ни родина, 
в собствения ни дом, с необходи-
мост предполага още политиче-
ско и икономическо робство, 
които са повече или по-мал-
ко прикрити. Така е било и при 
двойното турско-гръцко роб-
ство (15-19 в.). Ние и днес носим 
в езика си огромна маса от гръцки 
и турски чуждици, които понижа-
ват качеството на езика ни. За-
щото чуждиците нямат словес-
но-звуковата и смислова стой-
ност на нашите думи. Не става 
въпрос за езиково чистофайни-
чество, но когато използваш ве-
кове наред чужди думи, твои-
те изчезват от съзнанието ти. 
Така нашият народ е изгубил 
не малко хубави слова, които са 
си отишли безвъзвратно. Не ни 
стига значи гръко-турското лошо 

езиково наследство, та сега мъчим 
езика си с хиляди не безопасни 
английски чуждици. 

Какво тогава ще стане с 
родния ни език?

„Какво ще остане от мене тогава? 
Миг след грабежа ще бъда разнищен!
И още по-ясно, и още по-право,
миг след грабежа ще бъда аз нищо!“

Н. Вапцаров, „Вяра“

Но ние явно сме ученици 
със слаба успеваемост в учи-
лището на историята, къде-
то учебният ден е по един век, 
а часовете по двайсет години. 
Много учебни дни и часове се 
мъчихме в това училище, но не 

се вижда много да сме научили 
нещо.

Ето и един пример със загу-
бената наша дума за варено яде-
не, в което течността преоблада-
ва. Днес ние го означаваме с чуж-
диците "супа" и "чорба". Едната 
е френска и още немска, а дру-
гата – турска. Има още един 
френски синоним – бульон, 
който присъства в езика ни. 
Това обаче не е утешително. Ес-
тествено е всеки народ да има 
дума за течно-варено ядене 
в лексиката си. Ние също сме 
имали, но вследствие на чуждо-
то езиково и друго робство (а не 
присъствие), вече сме я забрави-
ли. Така ние продължаваме ща-
фетата на езиковата си недос-
татъчност и безхарактерност 
като я предаваме на децата си. 
С това ние самите, (което е тежък 
грях) възпроизвеждаме нелекото 
състояние, в което се намираме, 
защото езикът определя и иконо-
миката, и политиката, и култура-
та, и образованието, и т.н.   

Ние не разбираме 
спасителния смисъл 

даден от Бога, в родните ни 
думи и съзнанието ни няма яс-
нота, за да видим накъде да хва-
нем, та да излезем от мъчител-
ното си положение. Това се за-
силва и от неясните и мъгляви 
понятия налагани ни отвън 
като: национална идентич-
ност, цивилизационен избор 
и пр. Защо национална, а не 
народна идентичност? И защо 
идентичност, а не тъждестве-
ност? Каква е разликата между 
народ и нация, за да видим коя 
дума е по-точна, та нея да из-
ползваме в книжовния си език? 

Що се касае до латинска-
та дума „идентичност“ ние си 
имаме по-доброто наше сло-
во „тъждественост“ със зна-
чение: точно това, абсолютно 
същото, без разлика. Кое то-
гава налага да се махне наша-
та дума и да се използва чуж-
дата? Езикова причина няма и 
е ясно, че причината е полити-
ческа. Затова държавата и отго-
ворните езикови и образовател-
ни институции мълчат пред из-
девателството върху родния ни 
език. Вазов е написал голяма-
та истина в това отношение:
 „Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни!“

РОДНИЯТ ЕЗИК

Чуждиците унищожават красотата и смисъла на род-
ните думи. От такива езикови „помагала“ ние нямаме 
никаква нужда. Те разрушават нашия синтаксис 
и значение на думите. Внасяйки западни речеви 

звуци и чужд смисъл в българските слова, чуждиците про-
менят естествените и здравословни за нас езикови вибра-
ции и ритъм. Това не въздейства добре на българската душа, 
а чрез нея и на тялото.

Великото дело на св. св. Кирил и Методий не би принес-
ло плодове, ако не беше подпомогнато от държавната сила в 
лицето на третия велик участник в това промислително на-
чинание  св. цар Борис Първи.

Днес отново е нужна помощта на държавата, за да за-
пазим българския народ и неговото духовно съдържание – 
родния ни език, носител на православната вера. Но за това 
е нужна и подкрепата на народа, та да не се налага св. Паис-
ий Хилендарски да ни подсети отново и с основание: “О, не-
разумний июроде...”

110 години от рождението на Никола Вапцаров, НДК, декември 2019 г. Иван Гранитски, Георги 
Йорданов, Боян Ангелов и Снежана Тодорова
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В качеството си на гене-
рал-губернатор той се обръща 
към Директората на Източ-
на Румелия: „Правосъдие, гос-
пода! Без правосъдие няма дър-
жава!“. Споменах името на този 
забравен човек, защото той ни 
даде и урок по родолюбие. На 
6 септември 1885 г. като гене-
рал-губернатор Г. Кръстевич 
не изпълнява клауза на Бер-
линския договор от юли 1878 
г. и не уведомява Турция за 
преврата. Смирено приема 
да бъде детрониран. Скром-
но и тихо произнася думите: „И 
аз съм българин. И аз съм за съе-
динение“. А когато го унижават, 
разкарвайки го във файтона за 
показ пред чуждите консулства, 
той отправя само една молба – 
момата с байрака (Делка, годе-
ницата на Чардафон – б. м.) да 
не се опира в него.

И все пак силно се надя-
вам, че въпреки всичко на-
шият корав народ е в състо-
яние да осъществи високата 
национална цел: България 
да достигне средноевропей-
ските показатели по иконо-
мическо развитие, нови тех-
нологии, народно благосъс-
тояние и стандарт на живо-
та. Тази цел обаче ще остане 
мираж, непостижим блян 
без единение на обществото. 
Знайно е, че закъснял и обед-
нял народ се въздига, но раз-
единен народ погива. Поради 
това не трябва да забравяме 
думите и примера на първия 
държавник в неосвободената 
България Георги Раковски: 
„Любовта към Отечеството 
превъзхожда всичките све-
товни добродетели“.

Нашият народ плати мно-
го висока цена заради безраз-
съдството на управляващи и 
противоборството на българи 
с българи. Независимо от под-
будите за това. Отмъстител-
ността е присъща на зли, при-
митивни, непросветени люде. 
Загърбването на стари лич-
ни, семейни, партийни, етни-
чески, религиозни вражди в 
името на големи народност-
ни цели е присъщо на хора с 
чисти помисли и висока нрав-
ственост. Политическата кул-
тура изисква и при най-горещи 
спорове да надделява духът 
на толерантност, търпимост. 
Стремеж да се чуе, да се разбе-
ре и другото гледище. Питам се 
защо често у нас предубеждени-
ята не отстъпват на убеждени-
ята и аргументите. И въпреки 
това продължавам да вярвам, 
че озлоблението и злепоставя-
нията, които тровят общест-
вената среда, постепенно ще 
преливат в обстановка „без 
гняв и пристрастие“ (Sine ira et 
studio).

Тревожно е, че при напра-
вени анкети в 167 страни Бъл-
гария заема 123-то място по 
усещане за общност. До нас е 

Буркина Фасо. Това обстоятел-
ство разпилява и омаломощава 
обществената енергия. Ето защо 
жизнено е необходимо охуле-
ното чувство на колективност 
и солидарност отново да запо-
чне да се възражда. 

Напълно споделям усилията 
на немалко български гражда-
ни, които търсят възможности 
за добронамерено народно еди-
нение. Доказано е, че привър-
заността на всеки от нас към 
родината зависи от личния ни 
влог за нейния напредък. Съ-
ществува морално правило: Оби-

чаме Отечеството преди всичко 
за доброто, което сме направили 
за неговия възход. Прилично е, 
като сме получили всичко от на-
рода си, да осъмваме и замрък-
ваме със съзнанието, че сторе-
ното за хората и Родината ни-
кога не е достатъчно. В услови-
ята на демокрация естествено и 
логично е политици, партии, 
обществени групи да спорят. 
Да се състезават за доверието на 
избирателите. Ала по основни-
те въпроси на националната 
съдба трябва да има безуслов-
но съгласие. Консенсус. При 
споровете да се доказват пре-
димствата на политики и про-
грами за народополезни резул-
тати. Държавите са преуспява-
ли, когато са се опирали на об-
ществено съгласие в името на 
по-високи национални цели. 
Съгласие, което превъзмогва от-
колешни омрази и политически 
противоречия.

Имам лични впечатления от 
гръцката държавническа тради-
ция. От Константин Караман-
лис и Андреас Папандреу съм 
чувал откровения: противопос-
тавят се един на друг на по-
литическата сцена, но винаги 
са единни, когато отстояват 
гръцката национална кауза. 

През последните години хи-

ляди граждани на други дър-
жави получиха български пас-
порти. Ала не съм сигурен дали 
всички съзнават своя дълг към 
нашата страна. В ДПС посто-
янно се говори за евроатлан-
тически ценности. Потребно е 
обаче, според мен, по-често да 
чуваме от някои хора на Дви-
жението и изповедни думи за 
непоколебима принадлежност 
към българския народ. Както и 
за активна позиция срещу вся-
какви опити за обособяване, се-
паратизъм, ерозия на държав-
ността. 

Нека да си припомним тро-
гателни примери на само-
жертва в името на народната 
свобода. През септември 1903 
г., преди битката с многобро-
ен турски аскер, войводата от 
Илинденско-Преображенско-
то въстание Радан Тодев води 
своите 70 четници в църквата 
„Света Троица“ в Банско, за да 
бъдат живи опети. Стъписани-
ят свещеник е изумен от безум-
ната смелост на хора от паство-
то му. Като вижда най-младия 
четник, той се провиква: „Тебе 
не мога! Преди една седмица 
те венчах!...“ Младият бълга-
рин твърдо заявява: „Опявай, 
отче! Каквото за всички, това 
и за мене!“. След няколко дни 
в неравен бой загиват 27-ина 
от живи опетите четници, за-
едно с войводата и младия же-
них. 

След осемгодишно заточе-
ние в Диарбекир поп Минчо 
Кънчев, авторът на знаменита-
та „Видрица“, се завръща в сво-
бодната родина. Той не познава 
децата си и ги търси сред мно-
жеството посрещачи. „Къде е 
Теню? Нека доди при мене да го 
видя и целуна!“ „Теню доде, та 
ми целуна ръка и аз го целунах.“ 
„Где е Пенка? – и тя доде.“ „Где е 
Кънчо?“ „Кънча го убиха черке-

зите в Стара Загора.“ „Нека да 
бъде курбан! Бог да го прости! 
Без жертва и кръв свобода не 
става…“

Нашето Отечество е завою-
вало възвишени цели с борба, 
жертви, упорит труд, предпри-
емчивост, творчество, дружни 
усилия. А в новите условия на 
демокрацията това става още 
по-необходимо и възможно, 
стига да има чувство за при-
емственост между поколени-
ята, призвани да съхранят 
материалните и духовните 
драгоценности, постигнати 

от предходници. И да ги обо-
гатят с още по-значими резул-
тати. Най-важното е постоянно 
да се култивира национално са-
мосъзнание и патриотична гор-
дост. 

Народният поет Иван Ва-
зов възкликва: 

„Отечество любезно, как ху-
баво си ти! 

Ти рай си, да; но кой те при-
лично оценява? 

Не те познават даже деца-
та ти сами 

и твойто име свято нерядко 
ги срами…“ 

Стиховете на Иван Вазов 
в своята пределна краткост и 
яснота съдържат характерис-
тика и на днешното духовно 
състояние на нашето обще-
ство. Трябва да признаем: сега 
сме народ без идеал. Започна-
лата с толкова надежди демо-
кратична промяна през есен-
та на 1989 г., магическата вяра, 
че като се смени системата и се 
постигне членство в Европей-
ския съюз, ще се осъществят 
мечтите за нов мощен мате-
риален и културен прогрес, за 
съжаление се изчерпват с без-
плодни политически битки и 
още по-безплодни очаквания за 
социална справедливост и мно-
го по-добър живот.

Видимо е: самочувствието 
на много наши сънародници 

е смазано. Когато през Въз-
раждането в една пловдивска 
черква гръцки проповедник в 
своето слово произнася фра-
зата: „Християнството и ели-
низмът приближават човека до 
Бога“, избухва буря от негодува-
ние. Целият град се надига сре-
щу фанариотите и гъркомани-
те. 

Днес на обществени места 
се чува, че връщането към ду-
мата народ в публичната реч 
не вещае добро за страната. 
Премиерът Б. Борисов опре-
дели българите като „прос-
ти“, „лош материал“. Срам-
на тишина покрива подобни 
глупави съждения, които са 
обида за доблестния българ-
ски народ. Стигнали сме дотам, 
че и хулата срещу българска-
та държава, произнесена от 
дежурни тролове с доказана 
липса на нормалност в интер-
нет пространството, се приема 
като израз на свободомислие. 
Ако в някоя анкета се постави 
въпросът какво ни обединява, 
може би ще се получат пора-
зителни отговори като този, че 
вече нямаме нужда от нацио-
нално единение, защото сме 
обединени с развити страни 
в Европейския съюз. Пора-
ди това необходимостта обще-
ството да се изведе от духовната 
парализа няма алтернатива. За-
щото духовната парализа не е 
безобидно заболяване, а най-
сигурният път към упадъка 
на народи и държави. В своя-
та история ние имаме ужасен 
урок: българската държава на 
цар Иван Александър и цар 
Иван Шишман, разтрисана, 
търгувана от васали на чужди 
интереси, разядена от неспо-
собността да се сплоти около 
обща идея и спасителна про-
грама, попада в бездната на 
ужасната петвековна осман-
ска робия. 

Наистина, много са основа-
нията за нашето национална са-
мосъзнание, а най-важното е, че 
дадохме буквите, четмо и пис-
мо на вси славяни. Но прене-
брежителното отношение към 
духовния гръбнак на национал-
ната традиция – българския 
език, от лица, призвани да го 
обогатяват и бранят, вече пре-
дизвиква безпокойство. Как 
ли биха реагирали на такава не-
мара възрожденците, които ни 
дадоха заразяващи примери за 
опазването на свещеното бъл-
гарско слово! Какво ли би казал 
първоучителят Неофит Рил-
ски, който изисква, преди да 
се изучава чужда реч, да се ус-
вои родният български език.

Може само да се съжалява, 
че наши представители в ор-
ганите на Европейския съюз 
продължават да нехаят за пе-
чалния факт: с официален до-
кумент все още не е признато 
и провъзгласено, че третата 
азбука в съюза след латинска-
та и гръцката е българската 
кирилица. Напоследък в Брюк-

„ЗА ОТЕЧЕСТВОТО…“

сел се поставят паметни знаци 
– символи на държавите-член-
ки. Там липсват покровители-
те на Европа – Светите братя 
Кирил и Методий. А в специ-
ален кът е поставен ликът на 
банкера Атанас Буров. На дру-
го официално табло са изписа-
ни имената и образите на видни 
граждани на страните от Общ-
ността. Българският предста-
вител е футболист. Другите 
страни се гордеят със свои съ-
народници с международни 
културни измерения. Гърция 
например е излъчила примата 
на световната опера Мария 
Калас. Нима изключителните 
български оперни певци Бо-
рис Христов, Николай Гяуров, 
Гена Димитрова, световноиз-
вестни български писатели и 
други наши крупни творче-
ски личности не са достойни 
за подобна чест!

Ето защо не е излишно по-
стоянно да се припомнят на-
учнообоснованите доказа-
телства на световноизвест-
ния академик Дмитрий Лиха-
чов, че България е държава 
на духа. Не бива да забравяме 
и думите на прославения френ-
ски президент генерал Шарл дьо 
Гол. На зададен му въпрос кои 
нации са важни в човешката ис-

тория той отговаря: „Четете ис-
торията на България.“ Този за-
бележителен отговор е даден на 
голяма пресконференция в Па-
риж още през 1966 г. 

Общоизвестно е: в продъл-
жение на век след Освобождени-
ето, нашата държава е била под 
влияние на чужди зависимости 
и това е една от причините, че 
не сме могли да осъществим в 
пълна мяра с народната енер-
гия и потенциал своето наци-
онално обединение. 

За голямо съжаление и в но-
вите условия, поради прекалено 
угодничество, слугинаж и нео-
бяснимо съгласие с чужди ди-
рективи, държавата ни пропи-
ля добри възможности, понася 
големи щети и унижения. Цялата 
позорна „yes“ политика на пър-
вите български преговарящи в 
Европейския съюз и последва-
лите ги управленци е по-скоро 
капитулация, отколкото рав-
нопоставеност на суверенна-
та ни държава в международ-
ни взаимоотношения. Стра-
ната ни изгуби милиарди евро 
от антируската политика на 

правителството на Иван Кос-
тов, което не прие големи коли-
чества руска газ да преминава 
през България. И така се появи 
синият поток към Турция. Из-
губихме и огромни приходи от 
транзитни такси за газовия про-
ект „Южен поток“. Турция се 
възползва – газопроводът вече е 
„Турски поток“. Сега държава-
та ни ще купува от съседната 
страна по-скъпо газово гори-
во. Премиерът Бойко Борисов 
постигна рекорд по угодниче-
ство. Той подви опашка пред 
„началниците“ отвъд океана и 
Брюксел. Вместо да изпита уг-
ризения, той се скъса да се хва-
ли пред американско-българ-
ския икономически форум, че 
е спрял три големи проекта 
с Русия – „Южен поток“, АЕЦ 
„Белене“, нефтопровода „Бургас 
– Александруполис“. Буди недо-
умение и коленопреклонени-
ето на български управленци 
пред недопустими намеси във 
вътрешната политика на на-
шата суверенна държава. По-
мощник-държавният секре-
тар на САЩ Дейвид Хейл в на-

чалото на 2020 г. си позволи пуб-
лично да унижава народното 
ни достойнство. Той заявява, 
че България „наистина е много 
важна страна за американска-
та визия в Европа“… И затова 
„САЩ са против втората линия 
на газопровода „Турски поток“, 
предназначен за доставка на газ 
за Югоизточна Европа през Бъл-
гария…“ „САЩ ще продължат 
подкрепата си за Българските 
въоръжени сили.“ Известно е, че 
тази подкрепа означава да се 
лишим от остатъците конвен-
ционално въоръжение и след 
като унищожихме дори сво-
ите ракети, да купуваме пре-
скъпо американско оръжие. 
Не стига това, но висшият аме-
рикански чиновник настоява 
„за реформа на Конституция-
та“. Вашингтонската админи-
страция ни удостои и с честта 
да приемем надзорник на дър-
жавата за върховенството на за-
кона, корупцията, свободата на 
медиите… Унизително е наши 
управници покорно да изпъл-
няват ролята на колониална 
администрация. Само заради 

това те не заслужават уваже-
ние и доверие. 

Ето защо сме длъжни да из-
бираме държавници, които от-
стояват националните интере-
си въпреки чужди предписания. 
Крайно време е българските 
власти да се избавят от вредни 
външни зависимости, дори ако 
се налага и да се провират меж-
ду Сцила и Харибда. Достойно-
то държавническо поведение 
не нарушава основни съюз-
нически задължения, но пече-
ли огромни предимства за бъл-
гарския народ. Свидетел съм, че 
представители на други стра-
ни уважават националната 
доблест, дори когато тя се про-
тивопоставя на техни интере-
си.

Знайно е, че историята обез-
смъртява безсребърни защит-
ници на националната чест и 
покрива с позор васалите на 
другоземни интереси, прода-
жниците. Заразителен е при-
мерът на стотината спартанци, 
бранещи прохода Термопили-
те. Те отказват подкупа от две 
коли със злато и скъпоценности 
със заветните думи: „Родината 
си не продаваме!“ И загиват „под 
сганта на Ксеркса…“ (Иван Ва-
зов). 

Следва

„ЗА ОТЕЧЕСТВОТО…“

Охайо, САЩ.  
Специално за „Нова Зора“

Продължение от брой 28  

Ако не желаят да се отворят - 
трябва да се приложи сила. В ре-
шението се говори за Африка, но 
е ясно, че се изпращат недвусмис-
лени сигнали другаде, тъй като 
Африка не е била особен проблем 
в споменатия смисъл. В по-близ-
ко време, за сравнение, Маделин 
Олбрайт и Збигнев Бжежински  
твърдяха, че не е справедливо 
Русия да има само за себе си та-
кава огромна територия с цен-
ни природни ресурси.     

Спесифика на тази борба за 
лидерство на САЩ е неписаната 
установка, че не може да се то-
лерира никаква алтернатива 
за нормално развитие на дру-
га държава освен американс-
ката. Не става въпрос за враж-
дебна политика на тази друга 
държава спрямо лидера, не става 
въпрос и за по-ефективна поли-
тика. Всяко що-годе нормално 
съществуване на друг тип дъ-
ржава, е демонстрация на опас-
на алтернатива, която може да 

се интерпретира като предизви-
кателство дори само на основата 
на възможност за сравнение. Пра-
вилната система е една и, следова-
телно, не може да има никакво 
основание за съществуването 
на друга. Тази установка може 
да звучи екстремално, но тряб-
ва да се отбележи, че не проти-
воречи на практиката, изключ-
вайки васалното поведение.

Следването на правилната 
идеологическа доктрина се счи-
та за изключително съществе-
но. На първо място, поради връз-
ката с морала на нацията, който 
определя и потенциалната стабил-
ност на държавата. Ето защо даже 
малки отклонения от неолиберал-
ната идеология,  да кажем само от 
някои нейни морални аспекти, се 
считат за фундаментално и аб-
солютно неприемливо предиз-
викателство. Такива отклонения 
са естествено свързани, напри-
мер, със специфичните история и 
митология на вече "потенциално 
опасната" нация и това обяснява 
стремежа за тяхното пренапи-
сване и "коригиране" в съгласие с 
правилните канони. Причината е 
една единствена и фундаментал-
на: такива отклонения са сери-
озна пречка за външно мани-
пулиране на електората на тази 
проблемна нация, осъществявано 
от добре заплатена „пета колона“, 
в този случай чисто хуманитар-
на „пета колона“. По-подходящ 
и успешен пример от България 
в този аспект едва ли може да се 
намери. 

Борбата с противници си 
има своите класически компо-
ненти - нищо особено ново на 
този фронт. По-особеното поня-
тие е хибридна война, което под-
чертава многокомпонентния ха-
рактер на така или иначе военни 
(силови) действия. Самите ком-
поненти са извесни отдавна, про-
мените в тях с времето не са при-
нциални, само отразяват нормал-
ния технологически напредък, 
който в наше време може да сим-

волизира с думите компютари-
зация и изкуствен интелект (AI, 
Artificial Intelligence).

III. 1. Класическа война

Днес класическите военни 
операции между противници, ко-
ито притежават модерно  ядрено-
ракетно  оръжие, си остават като 
последно средство с известен из-
ход, но с малка разлика в морални 
нюанси:  който започне първи 

отива в ада, вторият - в рая.  Ло-
кални военни конфронтации 
между САЩ и Русия от рода на 
тези в Сирия, са по-скоро като 
измерване на температурата 
при диагностика на болен чо-
век. Политиците могат само да 
завиждат на постоянните и мно-
го ефективни руско-американс-
ки контакти, там, на най-високо 
командно ниво, само и само да се 
избегнат и най-малки  инфекции. 
Знае се, че решението за първи 
"превантивен" атомен удар, се 
взема от главнокомандуващия, 
който, нормално, е цивилно лице, 
но има индикации, че последна-
та дума може да бъде на военен. 
Това е може би единственото,  ко-
ето звучи по-обнадеждаващо. 

Локални дългосрочни воен-
ни операции от рода на тези в 
Сирия, Ирак и Либия, са нормал-
но явление и ежедневните нови-
ни за успехи и поражения в тях, 
флуктуират горе-долу, както про-
гнозите за времето. Те имат ха-
рактера на тактически аргумен-
ти в комплексни и многостранни 
политически пазарлъци. Страте-
гическите цели са еднакви - конт-
рол над райони удобни за воен-
но-икономически бази и като 
източници на важни суровини. 

Стратегически най-мощен 
военен потенциал имат САЩ, 
Русия и Китай и тяхното съпер-
ничество, и взаимни преговори, 
би трябвало да определят някак-
ви нови взаимноизгодни ограни-
чителни рамки. 

На стр. 10

НА ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ

С художника Христо Стефанов, 20 януари 2007 г.

Александър ГОЧЕВ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп
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От стр. 9
В момента, обаче, само ра-

ботата по нови оръжия вър-
ви с пълна пара. НАТО влиза 
в сметката единствено докато 
САЩ е негов член, по същест-
во компонент на американската 
военна машина.

III. 2. Финансово-икономи-
ческа война

Друг тип силови действия 
са финансово-икономически-
те санкции.  Най-разнообразен 
спектър от санкции, без конку-
ренция, е този на САЩ, разрабо-
тен в продължение на много го-
дини, още от времето на студена-
та война със СССР. Едва ли има 
момент в историята на Съветс-
кия съюз и Русия, в който да е 
нямало действащи американ-
ски санкции срещу тях. Такти-
ческият принцип е следния: де-
финират се спектър от условия 
за въвеждане на санкции таки-
ва, че санкции могат да се за-
действат  срещу всяка държава, 
тъй като по всяко време може 
да се намери поне едно нару-
шено условие от този спектър. 
Дали конкретна санкция ще се 
задейства зависи само от избора 
на момента, тъй като  потенци-
алът е налице - има вече гласу-
ван американски закон. От този 
тактически принцип няма от-
клонения, даже що се отнася до 
най-близки съюзници. Одисея-
та около газопровода „Северен по-
ток-2“, е много добра илюстрация 
на горното и на принципа, че 

интересите на лидера са 
винаги на първо място. 

Друг нов главен обект на 
санкции в момента е Китай, 
главен претендент за световен 
икономически лидер. Сагата на 
битката с телекомуникационната 
kомпания Huawei Technologies Co., 
Ltd.  върви по сценария на теле-
визионна сапунка с най-фан-
тастични и истерични епизоди 
включващи събаряне на транс-
лационни кули за безжичен 5G 
сигнал като причина за разпро-
странението на  COVID-19. Пос-
ледното напомня анекдот за село, 
чиито жители се оплакват от гла-
воболие и от това, че кравите гу-
бели тегло, поради поставянето 
на предавателни кули за безжич-
ни телефони. Отговорът на ком-
панията по оплакването бил след-
ния: "Това още нищо не е. Да види-
те какво ще стане като включим 
системата."

Списъкът на тези вездесъщи 
санкции е направо безкраен. Ос-
вен перманентния случай "Крим", 
под удара на санкциите попадат 
Световната здравна организа-
ция, Международния (кримина-
лен) съд, а напоследък и страни, 
които създават пречки за рабо-
тата на американски журналис-
ти (законопроект на конгресме-
ните-демократи  Марко Рубио и 
Бен Кардин).

Имайки предвид фундамен-
талния принцип на всяка ка-

питалистическа система, син-
тезиран в известния израз "Ико-
номиката, глупако!", а днес прак-
тически други системи няма, 
можем да си извадим заключе-
нието, че гарантирани победите-
ли от сражения и икономически 
санкции не може да има и раз-
лични пазарлъци между против-
ниците са по-скоро правило, а не 
изключение. Непредвиден ре-
зултат за САЩ и Западна Евро-
па беше, благодарение на санк-
циите,  превръщането на Русия  
в самодостатъчна държава до 
такава степен, че стана даже но-
мер едно износител на пшени-
ца в света. 

На този комплициран финан-
сово-икономически плацдарм, 
изключително привлекателно из-
глежда т.нар. „информационна 
воина“, в чиито архиви можем да 
намерим не една победа. Победа-
та, както в този вид война, така и 
в класическата, се ознаменува със 
смяна на враждебното прави-
телство на победената страна с 
дружелюбно (васално) такова. 
Оттук нататък работи формула-
та "Победителят получава всич-
ко".  Примери за успешна инфор-
мационна война са т.нар. „цвет-
ни революции“, а неин истински 
триумф, при минимални раз-
ходи, е разпадането на СССР и 
Варшавския договор. 

III. 3. Информационна вой-
на

Saul Alinsky: "Който контро-
лира наратива, контролира све-
та." 

САЩ и Западна Европа съз-
дадоха бавно и методично нов 
тип диктатура делегирайки 
фунциите на наблюдение, изо-
лиране,  присъда и наказание 
на обществото. По начало тази 
инициатива изглеждаше доста 
невинно и благородно с идеята 
за борба срещу малтретирането 
на онеправданите и подтиснати-
те. Постепенно тези цели се пре-
върнаха в идоли като нетърпи-
мостта срещу злото се транс-
формира в нетърпимост към 
алтернативното мнение. Соци-
алните медии издигнаха тази 
нова нетолерантност до не-
виждани висоти. Обществено-
то мнение се превърна в маши-
на за репресии, която може да 
организира мигновено специ-
фична тълпа за нападения  сре-
щу специфичен индивид, кой-
то си е позволил да оспори цен-
ностната система  и моралния 
компас на тълпата. Членовете 
на тази тълпа нямат униформи и 
не са въоръжени с палки и други 
стандарни полицейски оръжия - 
те се отличават със силен стаден 
инстинкт, вътрешна неувере-
ност плюс желание да домини-
рат. 
Психологическият тормоз 

е тяхно главно оръжие 

базиращо се на страха на 
индивида да остане сам сре-
щу тълпата. Те не пращат про-
винилия се в концентрационен 
лагер или в затвора - те го пос-
тавят в социална изолация и 
много ефективно пречат да си 
намери работа или, ако я има,  
да я задържи. Те могат да за-
ставят даже  гения да колени-
чи в знак на солидарност - со-
циално изолиран гений започ-
ва да вехне. Лепят етикети на 
всеки, който е стъпил накриво. 
Предизвикват  безредици, по-
жари и оправдават палежите. 
Ако има документирано ня-
къде ваше неправомерно из-
казване, от случаен характер, 

даже грешка на езика, от вче-
ра, преди 10 или преди 20 го-
дини - вие сте свършен.  С тях 
е безмислено да се спори по про-
стата причина, че няма място за 
спор - те работят с един единс-
твен критерий: "С нас ли си или 
не си с нас?" Абсолютно очевид-
но е, че днес, ако искаш да си 
свободен, не можеш да  бъдеш 
член на някаква такава глут-
ница от нападащи, мразещи, 
заклеймяващи морализатори 
и злобни лицемери.

За сведение само. В някол-
ко китайски провинции е бил 
проведен експеримент да се 
насърчават гражданите да оце-
няват социалното поведение на 
другите до каква степен спазват 
правилата и ценностите на об-
ществото. Всеки получава оцен-
ка за своята активност и ако на-
кой събере малко точки, перс-
пективите му  се оказват  силно 
ограничени. Смятаме, че този 
китайски опит може успешно да 
се приложи за формирането на 

нова спирала в ескалацията на 
Политическата Коректност на 
ново и, най-важното, количест-
вено ниво. Социалната справед-
ливост преди всичко! За което, 
както се знае, е необходима из-
мерителна система. 

Картината на диктатура-
та на тълпата в социалните 
мрежи се допълва и от цензу-
рата провеждана от админит-
раторите на самите социални 
платформи, предоставени на 
тази тълпи.  

Twitter, Facebook и Google 
работят с наети анонимни 

модератори въоръжени 
с алгоритми в полза на 

либерални виждания, 

които позволяват да се 
публикува само това, което те 
решат като всичко останало се 
изхвърля. Разбира се, във фра-
пантно нарушение със стату-
та им на информационни  пуб-
лични платформи, а не на изда-
тели; издателите имат право да 
подбират материала за публику-
ване по редакционна преценка. 
Статута на платформа, място 
за публикуване, ги предпаз-
ва от съдебни процеси (Sec-
tion 230 immunity) - те не са от-
говорни за съдържанието на 
публикуваното,  авторът е от-
говорен. Това статукво силно се 
клати поради наличието на оче-
видна цензура, но се брани до 
смърт най-вече с дарения в пре-
дизборни кампании като мили-
ардите  в играта са  много убе-
дителни. Facebook, например, 
е сред най-големите дарители 
за предизборната кампания 
през 2019-2020 г. на Нанси Пе-
лози (демократ), говорител на 
американския Конгрес.

Главната печалба на тези 
супергигантски платформи 
идва от реклами. Fox News, на-
пример, заявява следното:  "Рек-
ламата осигурява  безгранична 
власт на Google над американ-
ските медии."  Рекламата, об-
ратно, може да се използва и за 
тяхното контролиране т.е. дали 
платформата активира очак-
ваното  от нея цензуриране. 
Ако не - следва финансово на-
казание. Пример тука е Face-
book платформата, която от-
казва да подкрепя кампания-
та "Спри омразата за печалба" 
(Stop Hate for Profit), започнала в 
рамките на сегашните протес-
ти, сред спонсорите на която 
кампания е вездесъщият Со-
рос. Последният най-открито 
пледира и действа за отстра-
няването на основателя и Из-
пълнителен директор (CEO ) 
на Facebook, Марк Цукерберг, 
обвинявайки го в заговор с 
Доналд Тръмп за второ успеш-
но избиране. Не е изненада, че 
след като 99% от печалбите на 
Facebook са от реклами, от-
теглянето на такива от най-го-
леми компании, предизвикаха 
само за дни поне 56 милиарда 
долара загуби. Такива загуби 
автоматично произвеждат не-
доволни инвеститори и, съот-
ветно, отварят вратата за ос-
тавката на Цукерберг с аура-
та на защитник на свободата на 
словото (разбира се, само в този 
конкретен случай). Предполага 
се, че  Сорос с усмивка се отпра-
вя към банката. 

Как стои въпросът с цен-
зурата на по-професионално 
ниво? Издателски къщи не мо-
гат да си позволят публикува-
не на всяка критична книга с 
фактологичен материал, на пър-
во място, за да не се дразнят 
влиятелни особи. Много из-
вестни журналисти с между-
народни награди не са канени 
за интервюта на телевизион-
ни предавания по MSNBC или 
CNN поради "право на редакци-
онен избор". Стремеж за безпре-
кословен конформизъм по от-
ношение на съответната редак-
ционна политика се изработва 
отдолу-нагоре по иерархията, 
за да се осигури, че тези, които се 
издигат до най-високи медийни 
позиции, ще следват точно на-
чертаната линия, без да са не-
обходими обяснения. Нови-
те назначения са от възпита-
ници на университети, чиято 
администрация е подбирана 
от медийни плутократи в пря-
ка зависимост от тяхната го-
товност да бранят статуквото. 
Така само тези, 

които разиграват 
топката в рамките на 

системата,  имат шанс да 
се издигнат до командни 

медийни позиции. 
Следва
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НА ФРОНТОВАТА ЛИНИЯ

От стр. 12
Премиерът на Република 

България пледира, че изразя-
ва общата европейска пози-
ция и грижа за приемането на 
Сърбия в ЕС,  но  ето какво каз-
ва немското  радио "Дойче веле" 
(DW) в коментара си от 10 юли 
т.г.  за Вучич и за  събитията 
в Сърбия: "В началото на гер-
манското европредседателство 
канцлерката Ангела Меркел 
припомни колко важни за Евро-
па са правовата държавност и 
демокрацията. И сега думите й 
трябва да бъдат последвани от 
дела - например, като преговор-
ният процес със Сърбия бъде от-
лаган дотогава, докато Вучич 
е на власт. Брюксел също така 
трябва да инициира независимо 
разследване на въпроса кой е от-
говорен за бруталните дейст-
вия срещу демонстрантите? И 
ако Сърбия откаже да съдейст-
ва по въпроса, тогава ЕС тряб-
ва да забрани на шефовете на 
полицията, на Вътрешното и 
на Външното министерство на 
Сърбия, да влизат на терито-
рията на Общността. Брюк-
сел не трябва да ги оставя да се 

измъкнат. Твърде дълго герман-
ската канцлерка подкрепяше 
Вучич. Сега обаче това заплаш-
ва да остави тъмно петно вър-
ху нейното иначе успешно упра-
вление". 
И каква е равносметката 

от този пореден фейк –
  автогол на нашия център-

нападател  в  "срещите" на Бъл-
гария със Сърбия и Русия пред 
погледите на целия свят?!

В днешната изострена об-
становка в София и, в голе-
мите градове на страната, не 
можем да си позволим да не 
обърнем внимание на реак-
цията или на учудващата лип-
са на реакция от страна на По-
солството на РФ в РБ по по-
вод  официалната декларация 
на българския премиер. По 
същество, почти едновремен-
но в София и Белград избухна 
народното недоволство срещу 
правителствата на двете стра-
ни. Сръбският център за ев-
роатлантически изследвания  
(CEAS)  излезе с версия, че "зад 
организацията на протестите 
са "проруски активисти", а цел-

та им е да провалят преговори-
те между Сърбия и Косово". Как-
то е известно, подобен център 
в България се оглавява от Цве-
тан Цветанов, който по повод 
на събитията в София,  заяви: 
"че ако е трябвало да участва в 
един от двата митинга на 10 
юли т.г. , то той би избрал този 
за защита на президентската 
институция". Това е първата 
евроатлантическа  разлика в 
двете балкански столици от 
последните дни за ролята на 
РФ в тези събития. 

Втората е в реакцията и 
позицията на съответните 
посолства на РФ в София в 
Белград. "Посланикът на Ру-
сия в Белград Александър Боцан-
Харченко нарече обвиненията 
на CEAS абсурдни и необоснова-
ни. По неговите думи центърът 
е "инициаторът за пропаган-
дирането на така наречената 
руска заплаха". В същото време 
МВнР на Русия нарече обвинени-
ята за участие в демонстраци-
ите "поръчкови" и заяви, че те 
са насочени за очерняне на ру-
ско-сръбското партньорство“. 
(курсивът е наш – Г. В.)

В отговор на внушение-
то на българския премиер, 
че  по аналогия със събитията 
в Белград, и в София  "проруски 
сили и агенти  са ги организира-
ли", нито от МВнР на РФ, нито 
от  руското посолство в Со-
фия не последва някаква ре-
акция, въпреки че Вучич уле-
сни много руските диплома-
ти, опровергавайки казаното 
от Борисов. 

Това крещящо "руско" мъл-
чание  натрапчиво  напомня за 
мълчанието на руската страна  
през зимата на 1997 г., по вре-
ме на метежа срещу единстве-
ното към  този момент законно 
правителство на България, ре-
ално отстояващо приятелски-
те и  взаимноизгодни отноше-
ния между България и РФ, де-
монстративно потвърдени, въ-
преки официално възприетата 
политика на МВнР на РФ, с ре-
зултатите от посещението на 
делегация, лично инициирана 
и водена  от  зам.-председателя 
на МС на РФ и председател на 
руската част на смесената меж-
дуправителствена комисия 
Олег Лобов, през втората десед-
невка на декември 1996 г. 

И днес, и тогава, фиксира-
ме нелогични и неясни двойни 
стандарти на руската диплома-
ция! И с основание питаме:  до-
кога, дорогие товарищи и гос-
пода?

ЧОВЕКЪТ Е 
ЗА ВРЪЗВАНЕ

Господин Борисов,
За трети път Ви пиша отво-

рено писмо.
Когато след едно от първи-

те Ви изказвания като премиер, 
заявихте „Аз им плащам пенси-
ите“, изпитах чувство на дъл-
боко унижение. След близо 40 
години трудова дейност и всеот-
дайност в работата, не само аз, 
а и една трета от народа Ви, на 
който сте избран да служите и 
уважавате, изпитаха същото 
унижение.

Би трябвало да знаете, че 
пенсиите, колкото и малки 
да са, са отработени и човек 
трябва да ги получава не като 
подаяние от Ваша страна, а 
със самочувствието на заслу-
жени и изкарани с честен труд 
пари.

Вие, за съжаление, и по-ната-
тък продължихте да използвате 
към народа си този арогантен и 
авторитарен тон.

Макар и да отминавахме 
търпеливо Вашите „шменти 

капели“, нищо от Вашите изра-
зи за „лошия материал“, за „ку-
четата Ви“ и други от тоя род, 
не се забравят и не може да се 
забравят. Конфузът се помни. 
Срамът не изтлява. 

Да, обидно е да се връщам и 
припомням тези неща, но те са 
недопустими и непростими 
за един премиер на една де-
мократична страна. И  аз не се 
срамувам, че ги припомням!

Това беше първия път!
Може би щях да продължа 

да потискам в себе си и огор-
чението, и вътрешното ми не-
годувание от това, което става 
в страната ми и от това, че още 
дълго време децата ни няма да 
се завърнат в нея, в бащиния 
дом, при остаряващите си роди-
тели.  

Вашето изказване, обаче, 
г-н Премиер, Вашият съвет към 
„САЩ, Испания и Италия да 
приемат българския модел, за да 
решат проблемите си“, ме на-
кара за малко да онемея. Нима 
премиерът на най-бедната стра-
на в Европа има моралното 
право да съветва тези страни?! 
Става въпрос за морално право 
не пред чужди достижения, а за 
морално право тези думи да бъ-
дат изговорени пред народа ни! 
Нима прилаганата финансова 
политика, с която така се горде-

ете, е решила проблемите на на-
шия народ, че да реши пробле-
мите и на народите в тези стра-
ни, които многократно по-добре 
живеят от нас? Страни, в които 
хиляди наши съграждани, на-
пускайки дома си, отидоха на 
гурбет, изкарват хляба си, че 
и парите, които изпращат на 
близките си тук, са най-голя-
мото перо във външните  ин-
вестиции на управляваната от 
Вас държава!

Ние, хората от „лошия мате-
риал“, все още помним и пости-
женията, и имената на техни-
те създатели в области като 
електроника, машинострое-
не, енергетика, каростроене, 
роботостроене, лека промиш-
леност и други отрасли, по-
стижения, които ни караха да 
се чувстваме горди, като на-
род. Лицензии на не една и две 
технологии, създадени от на-
шите научни среди, бяха про-
давани в развити западни стра-
ни, в САЩ, Франция, Япония и 
др. България заемаше достойни 
позиции и имаше отвоювани 
ниши в световния пазар. Къде 
са днешните големи постиже-
ния, и с какво държавата ги 
подкрепя? Какво е държавно-
то отношението към науката 
и нейните институции днес?

Господин Борисов, свале-

те розовите очила и сменете 
тона си! 

Това беше второто ми обръ-
щение към Вас!

Когато неотдавна казахте, 
че строите „заводи, пътища, 
суперкомпютри“, а след като 
народното недоволство, от ня-
колко дни, заля площади, бу-
леварди, цяла София, а и стра-
ната ни, си позволихте най-
хвалебствено да кажете, че 
построеното от Вас е в пъти 
повече от всичко, което до 
сега е правено, не се сдър-
жах и отново, може би за по-
следен път,  се обръщам към 
Вас.

Има един документален се-
риал „България, която съгра-
дихме“. По една от телевизи-
ите и днес, както и всяка не-
деля, ще бъде излъчен по-
редния епизод. Епизодите 
са половинчасови и са пос-
ветени на отделни области на 
икономиката ни - машино-
строене, енергетика, електро-
ника, строителство, селското 
стопанство, транспорт, нау-
ка, иновации, международно 
икономическо сътрудничест-
во и др., във времеви разрез до 
1939, 1945-1955 г., 1955-1985-
1989 г. и след това. Поднася-
ната информация е на база-
та на неопровержим доказа-

телствен материал, офици-
ална статистика, мнения на 
участвали специалисти, уче-
ни, мнения на представите-
ли на чужди фирми от воде-
щи в света страни и др.

Епизодите са посветени на 
„няколко поколения българи, 
вградили себе си в темелите на 
модерна България“ -  така за-
вършва всеки епизод. На Бъл-
гария, която по данни на Ор-
ганизацията на обединени-
те нации,  през 1989 г. беше 
сред тридесетте най-развити 
страни в света.

Господин Борисов, ако 
изгледате поне един от тези 
епизоди, убедена съм, ще се 
замислете, ще забравите хва-
лебствения си изказ и тон! И 
ако се почувствате засрамен, 
значи не всичко във Вас, кое-
то се нарича съвест, е загубе-
но. Срамът ще Ви помогне.

СРАМЪТ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ

Д-р инж. Радославка  
КАЗАНДЖИЕВА
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ЧОВЕКЪТ Е 
ЗА ВРЪЗВАНЕ

Антология

П
о време на прескон-
ференцията в МС на 
10.7. т.г., между мно-
гото изказани лични 

съображение и позиции, минис-
тър-председателят на България 
Бойко Борисов, със самочувст-
вието на признат Бос на Бал-
каните, заяви: 

"Събитията в Белград, ко-
гато се разбра, че президен-
тът Вучич и премиерът на 
Косово  ще ходят във Вашинг-
тон при президента Тръмп, за 
да се сложи край на косовския 
проблем, и когато трябваше 
да се осъществи видеовръзка-
та с Германия и Франция за 
европейския път на Сърбия. 
За да се мине към него,  тряб-
ва да се реши и проблема с Ко-

сово. Хубаво ли е това за Бал-
каните да няма проблем в Ко-
сово? Хубаво ли е да има мир 
на Балканите? Хубаво е! Про-
четох сутринта, че президен-
тът Вучич казва, че проруски 
сили и агенти са го организи-
рали (протеста в Белград - б.а.) 
–  това прочетох. Вижте вче-
ра, кои бяха?(на митинга пред 
президентството в София - 
б.а.) Не коментирам, само да-
вам факти. Защото, за да ние 
изпълняваме абсолютно свои-
те уговорки, вече по абсолют-
но цялото трасе на "Балкан-
ски поток",  не само се работи, 
една част е готова, на друга се 

заварява, на трето – изкоп-
ните действия, но  по цялото 
от А до Я, както и от другата  
страна, разбира се, пълна ди-
ферсификация на доставки на 
втечнен газ от Азербайджан, 
или от което и да е друго нахо-
дище за втечнен газ". 

45-минутната логорея на 
Борисов направи така, че ни-
кой или почти никой не обър-
на внимание на внушението, 
че агенти на РФ са организатори 
на протестите в София в "триъ-
гълника на властта" на 9 юли 
т.г., срещу управлението на 
ГЕРБ и срещу непремереното 
нахлуване  на прокуратурата в 
Президентството.

Каква е истината? 
На пресконференция в 

Белград сръбският прези-
дент Вучич, говорейки за ор-
ганизаторите на протестите 
в сръбската столица казва: "В 
организацията на протестите 
имат участие чужди специал-
ни служби". Два дни след прес-
конференцията на Вучич, както 
пише руският официоз "Роси-
йская газета": "Представите-

ли на сръбските правоохрани-
телни органи информираха об-
ществеността, че за участие в 
безредиците, в различните гра-
дове на страната са задържа-
ни граждани на други страни. 
Конкретно, ръководителят на 
полицията в Сърбия Владимир 
Ребич информира, че за участие 
в безредиците в Белград, Нови 
сад, Ниш и Крагуевац, са задър-
жани граждани на Великобри-
тания, Тунис, Черна гора, Босна 
и Херцеговина."

След такива бомбастични, 
не отговарящи на истината 
изказвания констатираме, че 
на българския саморасъл по-

литик му хареса да бъде в цен-
търа на общественото внима-
ние, особено след протоколна-
та позиция на  лидер на балкан-
ска  страна - член на ЕС, която за 
шест месеца бе председател на 
Съвета на ЕС и всички лидери 
на Европа му идваха на крак 
в София, за да  се ръкуват с 
него. Обикновено в такива мо-
менти, той моли майка си да го 
види от небето! Радост велика, 
която все още му държи влага и 
му пречи на обективното въз-
приятие на реалния живот, 
което за държавен ръководи-
тел е самоубийствено. И за да 
поддържа собственото си усе-
щане за величие, той и външ-
ната му министърка, започнаха 
да се изживяват като "родите-
ли" на кандидати за членове на 
НАТО и ЕС от Западните Балка-
ни. "Ако не слушате, няма да ви 
пуснем за членове и ще наложим 
вето!" - с тъпо постоянство, по 
различни канали се отправят 
дебелашки намеци. Но изпъл-
нявайки възложената му зада-
ча, Борисов направи толкова 
много гафове, че вече никой 
не му обръща внимание. Само 

Вучич все още играе с него 
"ганкиното" и, знаейки слабо-
то му място, даже го награди 
с орден – от една страна, за да 
лобира  пред западните инстан-
ции, а от друга – да изгради, все 
пак, газовата връзка с Турция, 
защото там е голямата  дала-
вера, макар и да е наясно, че 
кранчето на газта е в ръцете 
на "началниците" отвъд оке-
ана. Вучич, явно като добър 
ученик на Тито, лукаво играе 
и  с Изтока, и със Запада, но  
по примера на нашия Бори-
сов той успешно мутира и се 
превъплъщава от комунист в 
националист, за да може  днес  

да е "истински" демократ. 
Масовите протести в Сър-

бия от последните дни, про-
вокирани от отново въведе-
ния комендантския час, ре-
ално са насочени срещу  за-
дкулисния пазарлък между 
Вучич и военнопрестъпни-
ка, и убиец на сърби, Хашим 
Тачи, които под контрола на 
известния американски гей-
посланик Ричард Гринел, се 
напъват да реализират плана 
на Болтън за уреждане стату-
та на Косово чрез размяна на 
територии. Това би означавало 
народът на Сърбия окончателно 
да се съгласи да признае откъс-
ването на свои изконни земи 
и православни светини, за да 
му разрешат да приеме евро-
атлантическите ценности. 

Тръмп отказа среща с 
военнопрестъпници и 

ситуацията за Вучич рязко 
се промени. 

Сега той  трябва да се дого-
варя с Германия и Франция, 
които отхвърлят каквато и да 
било размяна на територии. 
Преди десетина дни Лавров 
в Белград заяви: "ЕС не тряб-
ва да се изолира от решаването 
на косовския проблем, а Русия 
ще продължи да защитава ин-

тересите на Сърбия в междуна-
родните организации и ще под-
крепя всички опити, които биха 
довели до взаимно решение на 
въпроса за статута на Косово, 
при посредничеството на ЕС, но 
на основата на Резолюция 1244  
на СС на ООН".

явно тази позиция на 
РФ е имал предвид Борисов, 
когато казва, че руски спе-
циални служби, недоволни 
от политиката на Вучич, са 
провокирали  протестите в 
Белград, като, уж, без да ко-
ментира, а само с "факти" 
извайва  образа си  на "мъ-
ченик" за "правото" дело и 
жертва на руската "хибридна 
война" (това едновременно е и 
реверанс към българските  ев-
роатлантици в тежък за него  
момент!). Гигантска манипу-
лация, която много бързо бе 
разобличена от самия Вучич, 
който на 12 юли в интервю за 
телевизия "Pink", заяви: "Аз ня-
мам никакви доказателства 
за "руска следа" в антиправи-
телствените демонстрации 
в Белград", но затова пък, с по-
редната си "изцепка", Борисов 
заби нов,  лъскав,  правител-
ствен гвоздей в ковчега на 
българо-руските отношения. 

На стр. 11

Георги ВАЦОВ

Сръбският президент Александър Вучич подкрепи новите правила за присъединяване към ЕС. Офи-
циални кандидатки за членство в ЕС са Албания, Северна Македония, Сърбия, Черна гора и Турция.

НА МАМА

Капчукът капе - цяла нощ, до ужас.
Налива ум на камъка студен.
Нелепо е, че всяка смърт е чужда,
когато всеки път е споделен!
Сега си мисля - в тоя мътен хаос, -
че твоя ред е страшно предстоящ:
че идва ред на мойта мъжка жалост
да слуша пред олтара “Отче наш...”
Ръцете ми треперят, нямам сили
за камъка на твоя гроб - но знам:
голямата камбана в село Смилец
провлачено ще бие -
бам-там,
бам-там,
там,
там,
там.
И после ще запомня пръст разрита -
и лудата си мисъл в този миг:
че ситната трева ще става сита
след ехото на моя тъмен вик.
Така ли е: умираме отделно,
макар че идваме един от друг?
Това ли е: изчезваме безследно -
като зърна, затрупани от плуг!
Капчукът капе - цяла нощ, до ужас.
Налива ум на камъка студен.
И страшно е, че всяка нощ е чужда,
когато всеки ден е споделен!

Иван ДИНКОВ 


