
Скъпи сънародници,
Скъпи българи,

143 години България цяла гледа Шипка с прекло-
нение. И днес хиляди изкачихте този връх, за да дока-
жете, че достойнството стои по-високо от страха и за-
браните.

Родината възкръсна на картата на Европа благода-
рение на победата на Русия над Османската импе-
рия. Но именно тук, в августовския зной на 1877 година, 
нашите опълченци доказаха, че народът ни заслужа-
ва свободата си.

„Шепата спартанци“, които ще отрежат пътя на 
аскера към Северна България, са наши сънародници 
от Русия, днешна Украйна и Молдова, от Румъния и 
Сърбия. Хъшове, бежанци от въстанията и емигран-
ти от поробена България. Някои дори не са виждали 
Родината, за която ще дадат живота си.

Тези поборници за свободата не се питаха дали 
има смисъл да се борят?

Те не се убеждаваха един другиго, че всяко усилие 
е обречено, както често правим днес.

Тях не ги блазнеше удобството да бъдат зрители 
на националната история. Да изчакат събитията. Да 

четат вестници и да спорят в кръчми и кафенета.
Пет века не изтриха тяхното самочувствие на дос-

тойни българи и те не чакаха да чуят какво мислят 
Великите сили за свободата българска. Нито разчи-
таха на тях.

Те не се надяваха на никакви привилегии и обла-
ги, а някои доживяха дните си в мизерия.

Вековете на робството не угасиха вярата им, че е 
възможна свободна и справедлива България.

Нашите опълченци не се криеха зад гърба на мо-
гъщата армия на Царя Освободител, в очакване тя да 
донесе тяхната свобода. По тези скали, по тези урви, те 
воюваха и умираха, отдавайки живота си, но никога 
не се предадоха. Воюваха и умираха, за да докажат, че 
народът ни е достоен за свободата и  платиха  с живо-
та си за тази свобода.

С този несломим дух, с тази вяра в собствените сили, 
с това единение в делото опълченци и възрожденци 
възкресиха Отечеството.

С този дух, вяра и единение ще успеем и всички ние, 
техните потомци, които днес се борим за една свобод-
на и справедлива България!

Поклон пред героите!
Да живее България!
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ПреПускайки По законите 
на Дивия заПаД!

През послед-
ните месеци 
информа-
циите от и 

за българския преми-
ер явно са се превър-
нали в "шлагер" в гра-
мите на чуждите по-
сланици в София. То 
не бяха „звукови фай-
лове“; то не бяха „сним-

ки от личната му спалня“; то не бяха "високо ин-
телектуални" коментари за неговата неудър-
жима недипломатична дейност на междуна-
родната арена; то не бяха "пари от вертолет" 
за чиновници, приближени олигарси, учите-
ли и ...трохи на пенсионерите; то не бяха за-
клинания и заплахи към президент, опозици-
онните лидери и "тулупите" по площадите, за 
да стигнем до кулминацията – смяна на моде-
ла в деградацията на българското общество и 
държавата чрез "рестартиране" на движение-
то към дъното. Как? С приемане на нова Кон-
ституция!

Шок и ужас! 
В нелегалност, тайно и скоропостижно, ня-

кой е писал Основния закон на страната на 
абордаж и за броени часове след командата на 
"бащицата", той е внесен в деловодството на 
Народното събрание.

Перата на Алеко Константинов, на вели-
кия Вазов, биха били немощни да предат за 
бъдещите поколения потреса на целокупния 
български народ: от наглостта, отбезумието, 
от циклофреничната маниакалност на този 
играещ си с огъня огнеборец, който за броени 
дни сложи в малкия си джоб и Платон, и Дже-
фърсън, и Наполеон, и Столипин, взети заед-
но.

Всички тези думи са повърхностен преразказ 
на чутото и споделеното от хилядите протести-
ращи по улиците и площадите на София и цяла 
България като оценка за "държавническото ми-
слене" и "морала" на човека, за чиято оставка 
същите те, вече седем седмици настойчиво се 
борят! Вместо нея получихме "тежки" по своя-
та глупост решения, некомпетентност и невъ-
образима демагогия!
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С ДУХ, ВЯРА И ЕДИНЕНИЕ

Инж. Симеон СлАВчеВ –  
председател на  ПП МИР

КАТО 
АПОСТОЛ НА 

ПРАВДАТА

143 години от началото на Шипченската епопея

Слово на президента Румен Радев, произнесено на връх „Шипка“, на 23.08. 2020 г.
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Според съобщение 
на Гизем Каракъш 
от турския вестник 
„Хюрриет“, прераз-

казано в резюме във вестник 
„Миллиет“ (21.08.2020), уп-
равляващите в Турция исля-
мисти от Партията на спра-
ведливостта и развитието 
(ПСР) са решили да прена-
пишат два члена от Истанб-
улската конвенция, стана-
ли причина за разгорещени 
спорове. Става реч за члено-
ве 4 и 6, съдържащи терми-
ни като „сексуална ориента-
ция“, „социален пол“ или „дж-
ендър“ и други, които смуща-
ват консервативните среди в 
управляващата коалиция. По 
указание на президента, той и 
председател на ПСР Реджеп 
Тайип ердоган, в президент-
ския комплекс „Бештепе“ в 
Анкара са били проведени две 
заседания на депутати-юр-
исти от ПСР и бюрократи от 

Президентството, Министер-
ството на семейството, тру-
да и социалните услуги и Ми-
нистерството на правосъди-
ето. Както и на проведеното, 
ден по-рано, заседание на Цен-
тралния партиен съвет, така 
и на сбирките в „Бештепе“, са 
били разгледани виждания-
та на гражданите за Истанб-
улската конвенция и въз-
можността Турция да излезе 
от нея, ако останалите стра-
ни по нея отхвърлят предло-
жените изменения в спорни-
те два члена. 

Както пише Гизем Кара-
къш, на сбирките в „Беште-
пе“ е надделяло мнението, че 
трябва да се прояви предпаз-
ливост и да не се прибързва 
с вземането на окончателно 
решение по въпроса. 

От щаба на ПСР казали: 
„Има едно лоби, което те-
гли Конвенцията към гледна-
та точка на хомосексуализма. 
Целта ни не е да се намесваме 
в личния живот на хората. Ще 
изредим какво разбираме под 
социално полово равноправие. 
След 5-10 години биха могли да 

кажат: „Искаме да се разреши 
хомосексуалният брак“. Зато-
ва трябва да вземем предпаз-
ни мерки“.

Но какво смята да напра-
ви Турция? Изхождайки от 
думите на ердоган „Светът 
е по-голям от пет“ (визират 
се петте страни, постоянни 
членки на Съвета за сигур-
ност на ООН, б.а.), и заради 
това  Анкара щяла да изгот-
ви и да предложи нова Кон-
венция за правата на човека. 
Лично президентът ердоган 
имал положително отноше-
ние към тази идея. 

Така, след подписването 
и ратификацията от Велико-
то национално събрание на 
Турция (ВНСТ) на Истанбул-
ската конвенция и прокар-
ването на новата Конститу-
ция на Турция, „приятелят 
Тайпи“ на Бойко Борисов го 
изпревари отново с две оби-
колки. Вярно е, че ердоган уп-
равлява Турция 18 години, а 
Борисов управлява България 
„само“ три мандата, или общо 
11 години. Първите два ман-
дата завършиха предсрочно, 

а третият може да ги послед-
ва. За 18 години на власт като 
премиер, президент и прези-
дент-премиер, ердоган нало-
жи с референдум една Кон-
ституция, която съсредоточа-
ва в ръцете му цялата власт. 
Включително и съдебната, 
която той контролира по-
средством Съвета на съдиите 
и прокурорите (HSK), чиито 
членове се избират от прези-
дента, парламента и минис-
търа на правосъдието. Или, 
както написа Мустафа Бал-
бай: „Една трета от членове-
те на Съвета избира Реджеп, 
една трета избира Тайип и 
една трета - Ердоган. Ето 
ви разделение на властите!“ 
(„Джумхуриет“/13.08.2020). 
По аналогичен начин се кон-
тролира и българското пра-
восъдие чрез Висшия съде-
бен съвет (ВСС), който, съ-
гласно гербавия проект за 
нова Конституция, трябва да 
се раздели на Съдебен съвет 
на съдиите и Съдебен съвет 
на прокурорите. И, вместо да 
се предвиди парламентарен 
и граждански контрол, кой-

то да ограничава залитания-
та към самовластие на глав-
ния прокурор, на него се пре-
доставя правото на законо-
дателна инициатива. Според 
мнозина не са далеч от истина-
та твърденията, че България е 
парламентарна република с 
прокурорско управление. До-
казват ги намеренията на уп-
равляващите от ГеРБ да отне-
мат правото на най-мажори-
тарно избрания държавник, 
президентът на Републиката, 
да назначава с укази трима-
та големи в съдебната власт – 
председателите на ВКС и ВАС 
и главния прокурор. И това 
се пробутва като „рестарт“ 
на държавата! Ако Бойко Бо-
рисов и ГЕРБ са решили да ни 
уморят от смях, може да съ-
чинят и Конвенция за борба с 
корупцията и „усвояването“, 
т.е., присвояването на евро-
пейски средства за лични, 
корпоративни и партийни 
нужди. За такива наглеци на-
родът е казал: „Те не го пускат 
в селото, той пита за попова-
та къща!“

На разбрания и толкова 
му стига. На неразбрания и 
Господ не може да му помог-
не. Няма по-глух от този, кой-
то не иска да чуе и по-сляп от 
този, който не иска да види. 
Идват избори и те ще пока-
жат кой-кой е и в чии реди-
ци  се е наредил. Надявам се 
времето на измамниците да е 
изтекло.

АКТуАЛЕН ГЛАС ВъПРОС НА ДЕНЯ

СЪБРАХА СЕ!

Петко ПеТКОВ

Адв. Тодор ПРеДОВ,  
д-р по право, криминолог,  
чл.-кор. на Обществена  

академия за наука, образование  
и култура (ОАНОК).

В
ече половин година 
живеем в плен на една 
невиждана досега по 
своите размери „епиде-

мия”, която парализира умове-
те и сърцата, разстрои живота 
на хората и доведе до неимо-
верни загуби за икономиките 
на всички страни. Наличието 
на този вирус никой не отрича, 
но оценките за него като при-
чинител на голяма смъртност и 
потенциална заплаха за в бъде-
ще, в отделните страни са раз-
лични, на специалистите-ви-
русолози, също. Вземам отно-
шение по въпроса като обик-
новен гражданин, който вече 6 
месеца използва „намордник” 
в ситуации, в които се налага 
да попадам. Животът не стои 
на едно място!  Понеже съм на-
учен да боравя с цифри и фа-
кти, когато вземам отношение 
по дадени въпроси, тук се спи-
рам само на статистическите 
данни за общата смъртност 
в България през 2019 г. и екс-
периментираното „дистан-
ционно обучение”,  което Ми-
нистерство на образованието 
се готви да  достигне до 20 % 
от учебното време през след-
ващите години.  
Обща смъртност през 2019 

г. в Република България
Според официалните дан-

ни от националната статис-
тика за 2019 г., основните 
причини за смъртността, са 
следните:

Общо брой починали: 108 
083 души. От тях мъже – 56 118 
и жени – 51 965.

Клас II – Новообразувание 
– 18 298. От тях мъже – 10 594 и 
жени – 7704.

Клас VI – Болести на нерв-
ната система – 1008. От тях 
мъже – 523 и жени – 485. 

Клас DC – Болести на орга-
ните на кръвообращението – 
69 632. От тях мъже – 33 594 и 
жени – 36 038.

Клас Х – Болести на диха-
телната система – 4293. От тях 
мъже – 2550 и жени – 1643.

Клас ХI – Болести на  хра-
носмилателната система – 

4113. От тях мъже – 2737 и 
жени – 1376.

Клас Х – Болести на пикоч-
но отделителната система – 
1826. От тях мъже – 974 и жени 
– 852.

Клас ХVIII – Симптоми, 
признаци и отклонения от 
нормата, открити при кли-
нични и лабораторни из-
следвания, невключени друга-
де – 3843. От тях мъже – 1933 и 
жени – 1910.

Клас ХХ – Външни причи-
ни за заболеваемост и смърт-
ност – 2571. От тях мъже – 1880 
и жени – 691.

Според официалната ста-
тистика смъртността от панде-
мията „Ковид-19” към днешна 

дата е 462 души. Няма обаче  
данни  за починалите само от 
този вирус. 
Няма извършени аутопсии. 

В Италия дори били из-
рично забранени!? Почти ви-
наги се сочи, че починалите са 
имали придружаващи забо-
лявания, което е важно. Уста-
новяването на болните от пан-
демията, според мен, попада в 
клас ХVIII – симптоми откри-
ти при клинични и лаборатор-
ни изследвания. Без да отри-
чам опасността от вируса, не 
мога да не се съглася с  лека-
рите, които първоначално бяха 
привлечени в Експертен съвет. 
Той обаче скоропостижно бе 
разпуснат, тъй като се изказа-
ха мнения, различни от под-
държаните от  Националния 
оперативен щаб. Той апели-
раше най-вече да не се създа-
ва масова психоза. Да се под-
хожда диференцирано, при 
налагане на мерките, в зави-
симост от разпространение-
то на болестта, а от там и да 
не се блокира повсеместно 
икономиката и на улицата да 

останат хиляди безработни, 
а малки и средни предприя-
тия да фалират. 

Вече се говори за „втора 
вълна” на епидемията, през ес-
ента и зимата, която съчетана 
с обикновените респираторни 
заболявания, ще завиши зна-
чително броя на заболелите и 
починалите, които ще бъдат 
записани в графата „Ковид-
19”. Говори се, че близки на 
починалите са били уговаря-
ни и даже материално стиму-
лирани, за да се съгласят, че 
смъртта им е от вируса!? 

Излиза, че  от това 
НЯКОЙ има определена 

изгода.  
Очертава се перспективата 

през идващата есен и зима да 
се живее пак с „намордници”. 
Така „дресировката“ може да 
продължи и цяла година. А ко-
гато привикнем, ще ни бъдат 
наложени и други мерки. Бав-
но и постепенно.  Може би ще 
ни ваксинират и ще ни мар-
кират чрез разнообразни „чи-
пове”. Който не е съгласен ще 
бъде лишен от възможността 
да посещава определени места, 
да получава определени услуги 
и пр., и пр. Както казваше един 
герой на Вазов „Всичко е умиш-
ление“. В случая обаче „няма 
лабаво“! Държавата ни е член 
в Европейския съюз и НАТО, и 
това я прави несвободна. Как-
вото кажат „началниците”, 
това ще бъде. 

А какви ще са следващи-
те пандемии? Още не сме заб-
равили нито  „спина”, нито 
„еболата”, нито „лудата кра-
ва”, нито „птичия и свинския 
грип”. Вече се дочува и за слу-
чаи на „бубонна чума”. Как-
во означава това? Според мен, 
това означава, че е необявена 
биологична война, с изкуст-

вено създадени биологични 
оръжия. Не е важно дали са за-
вършени или са били в процес 
на подготовка. Светът непре-
къснато се е намирал в състо-
яние на война. И тези войни 
са разпалвани винаги от онези, 
за които отговорът на въпро-
са „Кой има изгода от това?”. 
В случая, това са глобалистите. 
Те и сами вече не крият наме-
ренията си да редуцират на-
селението на земята и да ос-
тавят само т.нар. „златен ми-
лиард“. Но и към него, или по 
пътя към него, също съществу-
ват изисквания и норми, кои-
то трябва да бъдат постигнати. 
Най-общото, което се преслед-
ва като цел, е създаването на 

поколение, което трябва из-
начално да бъде оглупено. По 
тази причина ударението пада 
най-напред върху образова-
нието. Досега задачата беше то 
да бъде разваляно, но на този 
етап, вече изглежда, че това не 
е достатъчно. Функционал-
ната неграмотност е все още 
твърде малък процент. Тър-
си се преизпълнението на този 
план. И тази възможност бе на-
мерена в т.нар. дистанционно 
образование, което пък уж 
беше наложено от пандемията, 
наречена Ковид-19. Засега като 
временна мярка. Но нали е ка-
зано, че няма нищо по-дълго-
вечно от временното положе-
ние. Това налага да хвърлим 
поглед и към науката, „която в 
душите грей“.
Записани учащи по степени 

на Международната 
стандартна класификация 
на образованието (МСКО-

2011) през учебната 
2019/2020 г.

Общо – 1 166 128 души.
Предучилищно – 217 867 

души.

Начално (I-IV кл.) – 248 
354 души.

Прогимназиално и сред-
но  – 459 246 души.

Професионално обуче-
ние за възрастни I ст. – 6716 
души.

Професионално обуче-
ние за възрастни II ст. – 3459 
души.

Висше образование – 226 
608 души.

Образователно-квалифи-
кационна степен „бакалавър” 
– 139 711 души.

Образователно-квалифи-
кационна степен „магистър” 
– 72 224 души.

Образователна  и научна 
степен „доктор” – 6440 души.

В това число в частни учеб-
ни заведения – 56 300 души. 

Посочвам тези данни от 
24.04.2020 г., които  са пряко 
свързани с  намерението на 
Министерството на просве-
тата, в следващите години 
да се въведе поетапно т.нар. 
„дистанционно обучение”, ко-
ето фактически  бе експери-
ментирано по време на обя-
вената пандемия. Предвижда 
се то да нараства постепенно 
през следващите години – до 
20% от учебната програма. 
Това обучение бе въведено из-
вънредно, както и самото из-
вънредно положение, заради 
пандемията „Ковид-19”. Резул-
татите от него бяха  отчетени 
като „отлични”, т.е., има на-
гласа то да се въведе повсе-
местно в страната, а вероятно 
и в света. Ползата и вредата от 
„експеримента” започнаха да 
се обсъждат от специалистите 
в тази област и ще продължат 
все по-детайлно. За мен отново 
възниква въпросът: Кой има 
изгода от това? Знам че ведна-
га ще ми се отговори – всички, 
защото чрез него не се позво-
ли да бъде провалена учебната 
година. Съгласен съм. Но  това  
„извънредно” положение явно 
предстои да се превърне в по-
стоянно, след като просвет-
ното министерство има та-
кива намерения. Аз намирам 
друга, по-далечна цел, свър-
зана с такова обучение, която 
е замаскирана зад благовид-
ното твърдение за всеобща-
та полза. Нали от древността 
се знае, че „пътят към Ада ви-
наги е послан с добри намере-
ния”? Като имам някаква пред-
става за  образованието и по-
детата световна кампания за 
„дигитализацията” на целия 
ни живот, и съответно жи-
вота ни в бъдещото „инфор-
мационно общество”, прокла-
мирани от заинтересованите 
кукловоди и техните скъпо 
платени глашатаи на най-ви-
соко държавно и обществено 
ниво, ще изтъкна само някол-

становиЩе от иМето на „аГнетата“

становиЩе от иМето на „аГнетата“

Подобните се намират. Ердоган поправя Истанбулската 
конвенция и готви Конвенция за правата на човека, а 

Борисов написа нова Конституция на Република България и 
обяви „рестарт“ на държавата. Съвпаденията са (не)случайни.

ко свои съображения:
Първо: За да се провежда 

дистанционно обучение все-
ки  обучаем трябва да при-
тежава мобилно устройство 
– компютър, таблет, моб. теле-
фон и пр. А това означава, че 
ще бъдат закупени над един 
милион такива устройства 
само за тях, без тези за учи-
телите и преподавателите, за 
всяка учебна година.

Второ: Собствениците, 
респ. потребителите, трябва да 
се включат в мобилни мре-
жи, обслужвани от платени 
оператори.

Трето: За потребителите 
следва да има покритие във 
всички точки на  държавата 
– градове, села, паланки, цен-
трове и пр.

четвърто: За поддържане-
то в изправност на мобилните 
устройства следва да има  раз-
вита  сервизна мрежа в цяла-
та страна.

Пето: Потребителите от 
всички нива трябва да бъдат 
надлежно обучени, така че 
грамотно и безпрепятствено 
да си служат с въпросните ус-
тройства.

Шесто: Учениците  от на-
чалното образование много 

често не са в състояние да се 
справят сами и се налага да 
търсят помощ от родителите 
си, които пък  отсъстват от ра-
бота, вземат болнични и т.н. За 
тях от особено значение е пси-
хологичния контакт с препо-

давателя, възможността да об-
щуват помежду си и пр. 

Седмо: Пренебрегва се  фа-
ктът, че в началните училища 
има голям процент ученици 
от малцинствата, които не са 
в състояние да си позволят 
тези „екстри”. А това обра-
зование не случайно се нари-
ча „основно”, т.е., фундамен-
та, върху който се надгражда 
всичко останало.

Осмо: Не се отчита спо-
собността на учащите се да се 
концентрират в продължение 
на 5-6 часа  по време на  обуче-
нието, което намалява ефек-
та от преподаването и усвоя-
ването на материала.

Девето: Не се отчита вреда-
та от въздействието на лъче-
нието върху човешкия орга-
низъм и особено върху деца-
та, за което има вече научни 
разработки, че след опреде-
лено време, то става пагуб-
но за тях. Сега и за в бъдеще, 
включително за  потентност-
та на младежите.

Просветеният читател няма 
нужда да получи наготово мо-

ите притеснения от ставащото, 
но все пак ще поразсъждавам 
върху изложеното в контекста 
на  израза:  

Кой има изгода?
Смятам че става ново пре-

разпределение на световно-
то богатство, човешките ре-
сурси, средствата за произ-
водство и разпределението 
на материалните блага. Може 
би е вярна конспиративната 
теория за мечтания т.нар. „зла-
тен милиард” на човечество-
то? За „излишното” населе-
ние, което напразно и безпо-
лезно потребява материални 
блага, в резултат на научно-
техническата революция (ав-
томатизация, роботизация, из-
куствен интелект и пр.). Явно 
трябва да си припомним  мал-
тусианската теория за аритме-
тичното нарастването на мате-
риалните блага и  геометрич-
ното увеличение на населени-
ето. Нищо ново под слънцето! 
Може би се върви към замяна 
на класическите средства за 
водене на завоевателни вой-
ни, включително и с термо-
ядрено оръжие, пагубно за 
планетата, и замяната му с 
биологично? А може би   по-

следното ще изиграе същата 
роля, каквато има въоръжава-
нето за военнопромишления 
комплекс, но с други средства 
(производство, ваксини, иму-
низации, лечение, смъртност 
и пр.)? Може би. Едно е обаче 
пределно  ясно – от това пе-
челят световните банкери и 
банките, които ще отпускат 
заеми за всичко и на всички, 
и ще прибират  огромни ди-
виденти за себе си и за свои-
те акционери. Те не се инте-
ресуват от спрени и унищо-
жени  производства, фалира-
ли фирми, милиони човешки 
жертви и международен уп-
равляем хаос! Защото имат 
интерес от това!  

Къде сме ние?
Нима за нас е отредена 

участта на мълчанието на аг-
нетата? Нима мълчаливо ще 
чакаме своя ред в скотобой-
ната, която ни организират? 

Нима наистина няма да се 
събудим и няма да надигнем 
глас не заради нас, а заради 
децата ни, заради внуците 
ни и за внуците на техните 
внуци! 

О, спи ли Бог? О, Бог не 
види ли?

ПАНДЕМИЯТА „КОВИД-19” И ДИСТАНЦИОННОТО
 ОБуЧЕНИЕ. ЗА КОГО Е ИЗГОДНО?
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приятни обстоятелства, може 
да бъде дерогиран, защото си-
лово е наложен против волята 
на по-слабата страна.

Днес има смисъл да се вър-
нем към този 

съдбовен въпрос. 
Особено, като се има пред-

вид, че България бе превърна-
та в най-бедната, с разгроме-
на икономика, образование, 
здравеопазване, социална и 
национална защита държава 
на евросъюза – под безучаст-
ните погледи на днешните ни 
партньори. Същите, които през 
1919 г. разпокъсаха нацията и ни 
наложиха непосилните репара-
ции. Прогласяването на Версай-
ския диктат за недействителен 
и нищожен ще създаде правна 
възможност за възмездяване на 
несправедливо наложените ре-
парации. След като един акт е 
признат за недействителен, той 
не може да поражда давност за 
възмездяване на зловещите по-
следици, породени от него!

Унгарците, санкционира-
ни дори повече от нас от зло-
кобния Версайски диктат, по-
несли неописуеми щети и през 
Втората световна война, днес 
не само възстановиха иконо-
миката и социалните си дей-
ности, но са на първо/второ 
място по усвояване на евро-
фондовете. Освен мощни ин-
дустриални центрове и про-
цъфтяващо селско стопан-
ство, в страната произвеждат 
пет автомобилни завода плюс 
завод за детайли на хеликопте-
ри „Еърбъс“. Но най-мащабният 
от всички проекти е разширя-
ването на атомната централа в 
Пакш с два нови енергоблока, 

всеки от които е с почти двой-
но по-голяма мощност от сега 
съществуващите. Инвестици-
ята в размер над 10 млрд. до-
лара е на руския гигант „Роса-
том“ и ще започне да се изпла-
ща с произведената електро-
енергия. Социалното значение 
на този строеж се измерва с 10-
те хиляди нови работни места, 
а това означава и повишаване 
на националния доход. Прави-
телството положи неимоверни 
усилия и успя да преодолее на-
лаганите от еК възбрани за ре-
ализиране на проекта. По този 
начин Унгария си гарантира 
енергийната независимост за 
следващите 50 години. Докато 
нас ни притискат да закрием и 
последните два блока на АеЦ 
„Козлодуй“! 
Защо унгарският премиер 

можа да се пребори с 
Брюксел, а българският 

премиер не можа 
да защити нито един от 

енергийните проекти (АЕЦ 
„Белене“, „Южен поток“, неф-
топровода Бургас-Александру-
полис), които биха гарантира-
ли през следващия половин 
век не само енергийната не-
зависимост на България, но и 
постоянни приходи от тран-
зитни такси?

Унгарската държава заделя 
стотици милиони евро годиш-
но за икономическото разви-
тие и културното утвържда-
ване на унгарските общности 
зад граница. Създават се унгар-
ски училища и културни цен-
трове, изграждат се промишле-
ни обекти в средища с компакт-
но унгарско население. От го-
дини то има всички права на 

унгарски граждани, вкл. учас-
тие в унгарските парламен-
тарни избори. Въпреки проти-
вопоставянето на Брюксел, пре-
миерът Орбан продължава да 
гарантира на тези нови унгар-
ски граждани достъп до пол-
зите от членството в еС. Това 
е съществен стимул за жители-

те на Закарпатска Украйна и 
Войводина, които нямат пас-
порти като евросъюзните. 

През 2018 г. Орбан откри го-
лямата синагога на Суботица, 
разрушена по време на Холо-
коста, за възстановяването на 
която Унгария дари 2,5 милиона 
евро. Пред събраното множе-
ство, той говори за юдео-хрис-
тиянското съвместно съжител-
ство в унгарските земи през ве-
ковете и отново предупреди, че 
съществуването на Западна Ев-
ропа е застрашено от секулари-
зма и ислямификацията. „Евре-

ите и християните трябва да 
се обединят, а не да позволяват 
на други да изместват изпод 
краката им културната твърд 
на Европа.“, каза той, визирай-
ки Джордж Сорос и компания.

В неотдавнашна реч преми-
ерът Орбан заяви, че унгар-
ското общество е изправено 

пред задачата 
„да вгради политическата 
система в ера на културен 

възход.“
Той обаче подчерта, че вся-

какви стъпки за реализиране 
на болни амбиции чрез военно 
анексиране са немислими, след 
като сме част от Европейския 
съюз. През декември минала-
та година той отново напомни 
като нереалистично евентуал-
но присъединяване на Тран-
силвания – най-големият ре-
гион отнет по силата на Вер-
сайския диктат. Но не пропус-
на да подчертае стратегията си 
– установяване на унгарско 
лидерство в изграждането на 
нова Централна европа. Сви-
детелство за това е и унгарската 
дипломация, която вещо на-
сочва страната като незаоби-
колим фактор в решаването 
не само на централноевропей-
ските, но и на общите евросъ-
юзни проблеми.

Само преди два месеца Ор-
бан отново възпламени чув-
ството за национално дос-
тойнство, заявявайки: „Не 
станахме германска провинция, 
нито турски вилает, нито съ-
ветска република... Неизтрива-
емите доказателства – църкви 
и катедрали, градове и градски 
площади и до днес са навсякъ-
де. Те провъзгласяват, че ние ун-
гарците сме велика, изгражда-
ща се културна и организираща 
държава. Да видим XXI век през 
очите на Св. Ищван означава, 
че искаме да направим Карпат-
ския басейн отново велик заед-
но с народите, които живеят с 
нас... Днес за пореден път ста-
нахме най-населената страна в 

Карпатския басейн. Не сме били 
толкова силни от сто години. 
Изграждаме мостове и железо-
пътни линии до Белград и магис-
трали до Каша (Кошице, Слова-
кия). Нашата политическа, ду-
ховна, икономическа и културна 
гравитационна сила нараства с 
всеки изминал ден. Завръщането 

на унгарците започна. В сравне-
ние със Западна Европа, ние сме 
остров на мира и сигурността. 
И за да се запази по този начин, 
новата унгарска армия също се 
изгражда на място... Силата 
идва с отговорността и ние сме 
наясно с тежестта на нашата 
отговорност. Стоте години ка-
рантина след Трианон приклю-
чиха. Главното е, че отново има-
ме добри съседи и може да посре-
щаме бъдещето заедно...“

Защо унгарското правител-
ство може да защити и обеди-
ни националните си общно-
сти зад граница, а българско-
то правителство, в коалиция с 
т.нар. патриоти, не може? 

За постигане на такъв 
обрат като унгарския, е 

необходимо 
на първо място да имаме 

единение на обществото, 
като предпоставка за съз-
даване на национално от-
говорно управление с гра-
мотна дипломация. Упра-
вление, което да напомни 
на западните ни партньори, 
че в продължение на веко-
ве България опази европа 
от ислямското нашествие и 
заслужава поклон и уваже-
ние, а не команди от „начал-
ниците“. Време е обществото 
ни – изкуствено разяждано и 
разделяно от външни факто-
ри, вкупом да се произнесе: 
„Долу Ньой!”, както се прови-
кна преди седмици един от 
авторите на в. „Дума“.  

Но преди всичко, самите 
ние трябва да осъзнаем, че по-
добро бъдеще може да изко-
вем само и единствено чрез 
единението на цялата нация. 

ВъПРОС НА ДЕНЯ БъЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Навършиха се 100 го-
дини от зловещия 
Трианонски дого-
вор, който разпокъ-

са и унизи един горд народ с 
1000-годишна история в цен-
търа на европа. Унгарската 
нация бе покрусена от клау-
зите му: територията на стра-
ната е редуцирана със 71,4% 
– сведена е до 93 073 кв. км от 
предишните (до 1918 г.) 325 411 
кв. км. На изкуствено създаде-
ната чехословакия се прида-
ват 61 645 кв. км от историче-
ските унгарски земи; на другата 
изкуствено създадена държа-
ва, Кралството на сърби, хър-
вати и словенци – 63 370 кв. 
км; най-много плячкосват ру-
мънците – 102 813 кв.км. В от-
къснатите от родината тери-
тории остават близо 4 мили-
она етнически унгарци. И днес 
унгарците, както българите, мо-
гат само с болка да констатират, 
че отвсякъде граничат само със 
себе си. 

От всички победени в Пър-
вата световна война, 
отношението към Унгария 

е най-пагубно. 
Отнет й е излазът на море, 

конфискуван е целият й флот. 
Откъснати от своя естествен су-
ровинен хинтерланд са най-ва-
жните промишлени центрове. 
Пет от десетте най-големи гра-
дове остават в други държави. 
Унгария губи 61,4% от обра-
ботваемата си земя, 62,2% от 
жп мрежа, 64,5% от пътната 
мрежа, 88% от дърводобива, 
55,7% от промишленото про-
изводство, 83,1% от производ-
ството на чугун, почти цялото 
производство на мед, сребро и 
злато. Унгарската армия е све-
дена до 35 000 души. Потъпка-
но е достойнството на унгар-
ския хусар, признат за един от 
най-доблестните воини в ев-
ропа. 
Подобно е отношението и 

спрямо България. 
В допълнение към отнетите 

по силата на Букурещкия до-
говор от 1913 г. близо 60 000 
кв. км исторически земи с хи-
лядолетно българско присъст-
вие, през 1919 г. страната ни 
отново е оплячкосана: Север-
на Добруджа – от Румъния, 
Западните покрайнини – от 

изкуствено създаденото Крал-
ство на сърби, хървати и сло-
венци, а Западна Тракия с из-
лаза на Бяло море, е подарена 

на Гърция. България трябва 
да заплати на съюзниците ре-
парации в размер на 2,25 ми-
лиарда златни франка! – не-
посилни за възможностите на 
българската икономика и бю-
джет. Това представлява 22 % 
от цялото национално богат-

ство по оценки за 1911 г., а го-
дишните вноски по изплащане-
то възлизат на 55 % от тогаваш-
ния държавен бюджет. Бълга-
рия няма право да притежава 
модерна военна техника, флот 
и авиация. Отменена е задъл-
жителната военна служба. 

числеността на сухопътните 
сили и полицията се ограни-
чава до 33 000 души. Унизено 
е достойнството на българ-
ския войн, възхитил европа с 
храбростта си на Шипка, Сли-
вница, при щурма на „непрев-
земаемата“ Одринска крепост, 
в отбраната на Дойран и Кай-
макчалан. 

В двореца „Трианон“ с унга-

рците е подписан не договор, а 
им е наложен диктат. 

Диктатът на по-силния! 
Повтаря се сценария от 

ноември 1919 г. с българска-
та делегация в Ньой: аресту-
вана в „Шато дьо Мадрид“, на-
пълно изолирана, тя не е до-
пусната до преговорите. Дори 
на Джеймс Баучер не позво-
ляват да установи връзка с нея. 
На премиера Стамболийски 
поднасят куп хартии, нарече-
ни мирен договор, които той 
безапелационно трябва да по-
дпише, без дори да може и да 
ги прочете. Затова унгарците 
наричат „договора“ от Трианон 
„bekediktаtum“ (продиктуван 
мир), който 100 години продъл-
жава да бъде отворена рана, и 
който травмира унгарското 
национално съзнание на вече 
много поколения. Не случай-
но през 20-те и 30-те години на 
ХХ век унгарските ученици за-
почвали учебните занятия с 
молитвата: „Вярвам в единния 
Бог, вярвам в безкрайната Бо-
жия справедливост, вярвам във 
възраждането на Унгария!“ 

Именно във възраждащата 
се днес Унгария, непосредстве-
но до парламента и пл. „Лайош 
Кошут“, е изграден Мемори-

ал в памет на унгарската тра-
гедия от 1920 г. Официалната 
церемония по откриване на па-
метника трябваше да се състои 
в деня на Свети Ищван, кралят-
покръстител на маджарите – 20 
август, който е и национален 
празник. Но се отложи за по-
късно, поради епидемиологич-
ната обстановка. Въпреки това, 
хиляди унгарци се стекоха 

пред Мемориала, представля-
ващ 100-метрова рампа с ши-
рина 4 метра, от двете страни 
на която, върху гранитни пло-
чи, са издълбани имената на 
13 000 градове и села, повечето 
от които са изтръгнати от Оте-
чеството. Много от посетите-
лите търсят името на селище-
то, където са родени и раснали 
предците им, за да се снимат 
пред това скъпо за родовата 
им памет място. Имената на 
селищата символизират един-
ството на унгарската нация. А 
раздробеният гранитен блок в 
края на рампата, под който гори 
вечният огън, пък символизира 
постоянният ангажимент на 
Родината-майка към своите 
фрагментирани общности.

Точно в 11 часа църковните 
камбани забиха траурно, а на-
ционалните знамена бяха све-
дени наполовина, за да напом-
нят за насилственото разпо-
късване на историческите ун-
гарски земи от победителите в 
Първата световна война. Как-
то и упованието, че Унгария, 
която е пострадала от ръцете 
на чужденците, от престъпния 
диктат в Трианон, отново ще 
възкръсне! 

Нека попитаме, къде е Ме-

мо-
ри-
ал-

ът на българската национал-
на трагедия от престъпния 
диктат в Ньой? От геноцида 
на тракийските българи? От 
опожаряването и обезбълга-
ряването на български сели-
ща в Македония, Тракия, За-
падните покрайнини и Добру-
джа? Защо унгарците могат да 
съхраняват националната си 
памет, а ние не можем?

Научавайки за непосилни-
те условия, които Версай сило-
во налага над победените наро-
ди, френският маршал Ферди-
нанд Фош възкликва: „Това не е 
мир, а 20-годишно примирие!“. И 
се оказва напълно прав. Защо-
то именно Версайският диктат 
програмира избухването на 
Втората световна война. След 
като е първопричина за толко-
ва мащабни злини, покрусили 
всички европейски народи, не е 
ли редно Версайският диктат 
да бъде обявен за недействи-
телен и нищожен, също както 
Мюнхенският диктат на сгово-
рилите се Хитлер, Мусолини, 
чембърлейн и Даладие? Още 
повече, че три от страните-по-
стоянни членове на Съвета за 
сигурност на ООН, които днес 
са факторите на реалната по-
литика в света – Руската фе-
дерация, Китай и САЩ, не са 
подписали хапозорният акт, 
наречен Версайски мирен до-
говор!

През ноември 2019 г., 
когато се навършиха 100 

години от този варварски ан-
тибългарски акт, сътворен от 
предците на днешните ни ев-
росъюзници, тук-там в медии-
те се появиха възпоменателни 
текстове, които политкоректно 
го наричаха „договор“. Правна-
та теория, а и справочните изда-
ния, определят понятието „до-
говор“ като „споразумение меж-
ду две или повече страни, с кое-
то се установяват, определят 
или прекратяват определени 
права и задължения“. За да е ле-
гитимен, договорът трябва да е 
сключен между равнопоставе-
ни субекти, които се догова-
рят за постигането на взаим-
но изгодни условия. В правото 
на ЕС например, съществува Ре-
гламент (еО)2006/2004 (транс-
пониран и в нашия Закон за за-
щита на потребителите), раз-
писал като недействителна и 
нищожна всяка уговорка или 
клауза в договор, която из-
ключва или ограничава права-
та на потребителите. Договор, 
който съдържа неравноправ-
ни клаузи, несъмнено е склю-
чен под натиска на по-силната 
икономически, политически 
и т.нар. страна, и при опреде-
лени нововъзникнали благо-

БоГ Чува МоЛитвите на унГария
Защо Виктор Орбан може, а Бойко не може?

д-р Радко ХАНДжИеВ  
Bulgarian Press Pool-Budapest



брой 34, 25 август 2020 г.  брой 34, 25 август 2020 г.Стр. 6 Стр. 7ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАСПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

От стр. 1
Политическа партия МИР 

(Морал, Инициативност, Ро-
долюбие) в своят Манифест-
програма, публикуван на сай-
та на партията (www.mirbg.bg) 
преди шест месеца, постави 
въпроса за инициирането, съз-
даването и широкото общест-
вено обсъждане на нов Об-
ществен договор. Според пар-
тия МИР, новият Обществен 
договор трябва да бъде приет 
чрез Национален референдум 
и той да залегне в основата на 
проекта за нова Конституция. 
Само така този процес би станал 
устойчив и значим за общест-
вените отношения. 

Сегашното предложение на 
Бойко Борисов, без законово 
основание и в противоречие с 
действащата Конституция, фак-
тически е второто действие от 
драмата с приемането на Кон-
ституцията на България от 
1991 г., изготвена изцяло под 
диктовката на групата амери-
кански съветници от "шайка-
та" на Ричард Ран и Доналд 
Ът.

Първото действие, започна-
ло през 1990 г., имаше за цел да 
обезсили правната рамка на 
действащите по това време об-
ществени отношения, да изко-
рени теорията и практиката 
на социалистическия начин 
на производство и социалната 
защитеност на целия народ, 
олицетворяван от девиза "Всич-
ко в името на човека, всичко за 
благото на човека!", заменяйки 
го с пазарния конкурентен по-
вик: "Човек за човека е вълк!". 

Днес, второто действие, 
осъществявано под "режисура-
та" на заместник-държавния 
секретар на САЩ по полити-

ческите въпроси Дейвид Хейл, 
с главната роля  на новия "Лу-
канов"  Николай Младенов и с 
участието в "миманса" на гер-
баджии, "патриоти" и аптеч-
ни бензинджии в ролята на 
послушни кириякстефчовци, 
има за цел да циментира ве-
чната и нерушима българо-
американска дружба, в името 
на изграждането на санитарен 
кордон около Руската федера-
ция. Нищо повече! От януари 
месец т.г., до сега, двайсетина 
федерални чиновници на "Big 
brother" шетат из коридорите 
на властта в България, подгот-
вяйки "тежките решения" – 

сключването на регионалния  
Пакт "Триморие", създаване-
то на държавата Кюрдистан, 
прехвърлянето на базата "Ин-
джерлик"  на територията на 
американските военни бази 
в Република България "Ново 
село" - "Безмер". Всичко това, 
както и при първото действие, 
се осъществява под оглуши-
телните и дълго нестихващи 
аплодисменти на законода-
телната и изпълнителна власт 
в България! Или, както се казва, 
„честито на печелившите!”.

Днес ситуацията обаче е 
малко по-различна! Ние, от 
партия МИР заявяваме: Три-

десет години стигат! Имахте 
всичко, но нищо не направи-
хте, господа демократи и псев-
додемократи! Време ви е за 
дълга  "почивка"! 

Ние, младите българи, от-
стояващи правото си на дос-
тоен живот, с висока морал-
на отговорност, инициатив-
ност и безпределна любов 
към Отечеството, също се бо-
рим за свикване на Велико 
народно събрание, но с га-
ранциите на всенародно из-
брания и обичн от българ-
ския народ президент гене-
рал Румен Радев. Този пред-
стоящ  събор на народна 

мъдрост и добродетели, ще 
трябва да внесе изменения 
в действащата Конституция, 
а след време да приеме и из-
цяло нова Конституция, съ-
ответстваща на еволюцион-
ната цивилизационна фаза, 
в която навлиза светът, в т.ч. 
и Република България.

В старите времена, хората 
постоянно са чели и препро-
читали Библията, защото тя е 
била Общественият договор 
на патриархалното обще-
ство и е съдържала отговорите 
на всички въпроси, възниква-
щи  по време на техния живот. 
Съвременните Конституции 
на всички страни фактически 
са декларации за добри на-
мерения, с презумпцията, че 
властта произтича от наро-
да, а държавата е необходи-
ма за осигуряване на социал-
ната справедливост. Техни-
чески, властовият механизъм 
е разделен на пет независими 
една от друга сфери: интере-
сите на народа се защитават 
и представляват от депутати-
те; в противовес на законо-
дателите е изпълнителната 
власт, която трябва да приема 
и непопулярни решения, за да 
осигурява благополучието на 
народа; за да не своеволни-
чат двете власти, те се урав-
новесяват от съдебната власт, 
призвана строго и независи-
мо да следи за съблюдаването 
на действащото законодател-
ство. Отделно от тях съществу-
ва Централната банка, която 
е призвана да опазва финансо-
вата система от посегателства 
на всички властови сфери и от 
частни юридически и физиче-
ски лица. 

На стр. 8

З
а повод като този и те-
орията, и практиката са 
категорични: на праз-
ник като на празник! - 

поздравления, наздравици, пре-
гръдки с близки, приятели и съ-
мишленици... Така е и в случая: 
Георги Вацов, мъдрият автор 
от страниците на „Нова Зора“, 
на утрешния ден, 26 август, от-
варя календара на своите 70 
години! 

Бог да го поживи, да го за-
криля, за радост и упование 
на близките му, както и за нас, 
неговите приятели. Бих доба-
вил, и за всички, за които пра-
вдивостта и неизразимата 
дълбочина на неговите про-
зрения, са се превръщали в 
празник на словестността. За 
моя скромност остава изпита-
нието  да надмогна дебнещата в 
подобни случаи трафарентност, 
защото малко ли баналности 
може да изговори човек, с по-
вод и без повод!...

Времето днес е дотолкова 

сгъстено, че за хора като Геор-
ги Вацов, каквато е светлата 
и велика българска книжов-
на традиция, би трябвало да 
се пишат Похвални слова. И не 
само в случай като днешния, ко-
гато човек оглежда изминатия 
път. Тъкмо сега, България има 
вопиюща нужда от велемъдри 
мъже, които се вслушват в за-
дъхания ритъм на историята, 
вглеждат се в днешния и ми-
слят за утрешния ден, преду-
гаждат опасности, изчисляват 
възможности... И главно, не за 
себе си вършат това, а за наро-
да, забравен и захвърлен, за 
който ги боли, и за които ми-
леят от сърце!

В своя вече дългогодишен 
път на главен редактор съм се 
срещал с всякакви автори: и за-
дълбочени, и не особено. И 
съм се научил безпогрешно да 

разпознавам онези от тях, за 
които споделеното на белия 
лист, е само радостна възмож-
ност да видят името си напе-
чатано. „Попал в газету“, както 
Чехов описва подобни образи, за 
тях е „радост велика и суета на 
суетите“. 

Сигурен съм, че подобни 
изкушения никога не са съ-
блазнявали Георги Вацов. 
Преди да го поканя да сътруд-
ничи на „Нова Зора“ вече бях 
срещал текстове с неговото име 
в сп. „Сигурност“ и в някои елек-
тронни платформи. По плът-
ност на мисълта, по релеф-
ност на образа, по блясък на 
идеите, заложени в тях, те се 
отличаваха спрямо останали-
те материали със своето смаз-
ващо относително тегло. Дру-
гите блестяха, но неговите те-
жаха и блестяха едновремен-
но, в съотношение подобно на 
слюдата към златото. Естестве-
но, такъв автор не биваше да ос-
тава извън просветеното вни-

мание на читателите на „Нова 
Зора“. Така можеше да се изра-
зява само личност, за която ро-
долюбието не е вторична или 
придобита даденост. Такова 
родолюбие не носи белега на не-
трайност и неговите параметри 
не се променят всеки път, съо-
бразно повея на конюнктура-
та. 

Така разсъждавах докато 
събера смелост лично да по-
търся Георги Вацов. По капри-
зите на случая това стана в ден, 
в който се връщах от Плевен. 
По пътя до паркинга вървях-
ме заедно с евгения Иванова, 
председател на областната ор-
ганизация на ПП „Нова Зора“. 
Пътят ни минаваше покрай 
оградата на къщата-музей 
„Цар Освободител – Александър 
II“, когато внезапно евгения 
предложи да се отбием. Разгле-

дахме експозицията и любезна-
та уредничка ни подари някол-
ко от рекламно-историческите 
диплянки, свързани със съз-
даването и работата на Коми-
тета, станал причина днес да 
имаме този прекрасен и въл-

нуващ кът на благодарната 
българска памет към Русия и 
Царя Освободител. 

Още първите думи в една от 
диплянките някак си ме поста-
виха нащрек, защото бяха съз-
вучни с вътрешната ми нагла-
са да потърся новия автор на 
„Нова Зора“. „Къщата на пле-
венския търговец Иван Вацов, 
започваше разказът за музея, е 
построена няколко години пре-
ди Освобождението...“

Четях нататък и ако не ци-
тирам вълнуващия текст, то 
е защото и поводът, по който 
разказвам тези неща не нала-
га повече отклонения. Та ду-
мата беше за Родолюбието, за 
отношението към Род, към 
Отечеството, към Земята, 
към Паметта на кръвта, коя-
то в неподозиран  миг на жи-
вота ти внезапно превключ-

ва потенциометъра на ума и 
сърцето, на такава частота, 
че думите „държава“, „народ“, 
„България“, зазвучават за тебе 
с особени акорди. И някакъв 
таен код завинаги те свърз-
ва с тях, а то значи и с името, 

и с делото на твоите предци, 
за да се окаже, че нищо в този 
свят не е случайно. И че нищо 
не расте на празно място.

Така плевенският търговец 
Иван Вацов намира продълже-
ние на своите чувства и дела за 
България в своя правнук Геор-
ги Вацов, а неговият дом, об-
дарен с великата чест да бъде 
стряха и спирка в лютите декем-
врийски дни на 1877 г. за импе-
ратора на Велика Русия Алек-
сандър II, по някаква сложна 
парабола на съдбата, се преселва 
с топлината на тази велика чест 
в сърцето на Георги Вацов, 
за да обозначи доминантата 
на онази извечна свързаност 
между Русия и България. И в 
неговия живот като станции 
незаглушиеми да зазвучат за-
винаги като парола за брат-
ство и като код за надежда.

Наречете това предначерта-
ние на паметта на кръвта спо-
собност за вярна политическа 
ориентация на Георги Вацов, 
в която моралната компонен-
та е напълно неотделима, защо-
то е щафета на паметта. Защо-
то едновременно с това е и онзи 
определящ коректив, който не 
изтлява във времето. 

Дали съзнава тази предопре-
деленост на съдбата Георги Ва-
цов, не е задача и тема за уто-
чняване и изясняване тъкмо 
сега. Но че тя е онзи изначален 
вектор в неговия живот на опре-
делящ коректив, аз не се съмня-
вам. При Георги Вацов препо-
криването на възгледи и дела 
е слято, бих казал, в неразру-
шимо единство. И това го пра-
ви монолитен като кремъчната 
твърд на Балкана. И бих доба-
вил, доколкото за това говорят 
и написаните от него текстове, 
че той създава представата за 
човек с широка, с могъща и 
все пак целенасочена полити-
ческа култура. И ако мога така 
да се изразя, нейният тротилов 
еквивалент е в особените и съ-
вършени пропорции между 
разумната решителност и ви-
соката нравственост на Георги 
Вацов. Това прави всеки негов 
ход ефективен и едновременно 
с това, експлозивно решителен. 

Днес повече от всичко ни 

гнети усойният вихър на една 
всестранна криза, която пре-
живява обществото ни. И Ге-
орги Вацов нямаше да е Геор-
ги Вацов, ако не бе потърсил 
онази формула, която би мо-
гла да бъде своеобразен „мо-
дус вивенди“ за нейното разре-
шаване.

Като човек с висок инсти-
туционален, администрати-
вен и  управленски опит, с ши-
роки познания в историята, 
литературата и изкуството, 
той потърси тази формула не 
в механиката на параграфи и 
алинеи, а в силата на морал-
ния кодекс на православна-
та етика. Неговите разработки 
предлагат едно завръщане от 
безпътиците, заблудите и праз-
ните надежди, към онзи забра-
вен или умишлено загърбен ко-
декс на смисления народен и об-

КАТО АПОСТОЛ 
НА ПРАВДАТА

 Похвално слово за Георги Вацов, който открива 
календара на своите 70 годиниМинчо МИНчеВ

ПреПускайки По законите 
на Дивия заПаД!

ществен живот.
Лично аз съм убеден, че за 

българските опачини днес са 
виновни делата на „начални-
ците“ и техните поставени-
ци като събирателен образ. 
Всички тях матрицата на под-
бора е лишила от нещо особено 
съществено - високата нрав-
ствена култура!  Защото те са 
продукт на процес, основан на 
принципа на отрицателната се-
лекция, осъществявана за чуж-
ди цели и под чужд натиск. А 
задачите на тази селекция не са 
свързани със съзиданието. Те са 
свързани единствено с разруше-
ние. Така се превръща във все-
побеждаващ единствено крите-
рият за непригодност. В послед-
ните 30 години, той е опреде-
лящ. Не звучи оптимистично, но 
наред с това аз вярвам в близ-

кия и предстоящ час на неми-
нуемото българско Възражда-
не. 

Вярвам в Божествения 
промисъл, който ще благо-
слови друг тип хора да бъ-
дат водачи на България. И 
чрез мъдростта и енергията на 
които, ще бъде възправено и 
възродено Отечеството. За 
този час, според мен, отдавна 
е вътрешно решен и подготвен 
Георги Вацов. 

желая му от все сърце да 
умножи, с Божия помощ, сво-
ята воля и да укрепи своята 
отдаденост в името на народа. 

България ще пребъде, въ-
преки всичко! 

И в тази пребъдност ще ще 
си подадат ръка миналите, на-
стоящите и бъдещите поколе-

ния, а Апостоли на правдата 
като Георги Вацов, ще ги по-
ведат с мъдрост и решимост 
към светлите бъднини, които 
заслужава народът ни.

честит юбилей, приятелю 
на правдата и на честното сло-
во!

Нека крепне перото ти! 
Нека е твърда ръката ти! Нека 
все така да е горещо сърцето 
ти! И да шуми твоята кръв, все 
така всеотдайно, в името на 
България!

Бъди благословен!
Бог да те пази!

КАТО АПОСТОЛ 
НА ПРАВДАТА

Симеон Славчев, председател на ПП МИР и дъщеря му Снежина, на връх Шипка,  
с президента на Република България Румен Радев, 22 август 2020 г.

Москва, 25.04.1989 г. Георги Вацов, заместник-директор на 
БКИЦ, в разговор с Николай Гяуров Москва, 1990 г. Булат Окуджава, гост на Българския културен информационен център

Със семейството на посещение „При братовчеда“, 13.08.2019 г.

http://www.mirbg.bg
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Петият базов елемент е 

разграничаването на влас-
товите пълномощия между 
централната власт и мест-
ните органи на властта, като 
това разделение би трябва-
ло да спасява обикновените 
граждани  от произвола на 
тези, които седейки  в сто-
личните кабинети, прием-
ат решения, нямащи нищо 
общо с ежедневните нужди 
и проблеми на хората. Над 
всички тези органи на властта 
като абсолютно независим на-
блюдател е Конституционния 
съд, постоянно наблюдаващ 
действията на всички власто-
ви структури за съответстви-
ето им на Основния закон 
на страната. На пръв поглед 
посочената схема е логична, 
стройна и оптимална, но 

зад демократичната 
фасада се крие механизъм, 

който не способства за ре-
ализацията на Обществения 
договор като баланс между 
властта и народа, а е спора-
зумение между различните 
властови групи в общество-
то, които получават  защита-
та си  в отношенията помеж-
ду им чрез държавата. С дру-
ги думи, това даже не е бур-
жоазен договор, осигуряващ 
защитата на класата на бога-
тите, а механизъм за "дялка-
нето"  на властта в страната 
между едрите кланови гру-
пировки, за да се избегне то-
талната гражданска война. 

Днешната българска Кон-
ституция, създадена по образ 
и подобие на американската, 
действително материализи-
ра някакъв вариант на со-
циален договор, но отразя-
ва не толкова споразумение-
то между гражданите и дър-
жавата, колкото формализира 
представите на самия  народ, 
как той  трябва да живее в съ-
ответствие със закона, а не са-
мия живот в неговата жестока 
реалност. Оттук произтичат и 
проблемите на адекватността 
на записаното в Конституци-
ята към реално възникващи-
те проблеми в обществени-
те отношения, гарантиращи 
стабилността на държавата. 
Хартията издържа всичко на-
писано върху нея, още повече, 
че юридическите формулиров-
ки са разтегливи, допускащи 
най-широки собствени тъл-
кувания на заложения в тях 
правен смисъл. И ако включе-
ните в Конституцията норми 
не съответстват на представи-
те на народа за "истината в 

живота", то реалното правно 
действие на конституцион-
ните норми започват да об-
служват фактическото поло-
жение на нещата. По този на-

чин се появяват "пожизнените 
президенти" и в случая, вечни 
министър-председатели. 

Но това за нас, българите, 
е по-малкото зло. Трагедия-
та, която вече тридесет години 
е горчива реалност за народа 
ни, е насилственото налага-
не на тази идеалистична ан-
гло-саксонска кланова демо-
крация върху "бодливата" ре-
алност на съвършено други 
културни традиции. Но едва ли 
трябва да се учудваме от дейст-
вията на нашите законодате-
ли през 1991 г., при положение, 
че "люлката" на тази „демокра-
тична система” е Британската 
абсолютна монархия, при това 
във  феодалната й редакция от 
средата на 18 век, непритежава-
ща и до ден днешен своя Кон-
ституция и регулираща об-
ществените отношения чрез  
прецедентното право!

Конституцията от 1991 г. 
даде възможност един край-
но посредствен човек, с уни-
кално ниски възможности, 
благодарение на сериозната 
финансова помощ на ръково-
дителя на крупна чужда  ком-
пания, получила голям при-
ватизационен подарък и с 
всестранното  съдействие  на 
една западна християн-соци-
ална фондация, както  и с на-
поритостта на две дами – про-
фесионалистки в търговския 
маркетинг, да печели с попу-
лизъм  изборите и години на-
ред, лично той и неговата гру-
пировка, да властват безскру-
пулно в една европейска дър-
жава с хилядолетна история! 

Кой и кога ще понесе отго-
ворност за тази безнравстве-

на лъжа и манипулация?
Уникална е и историята с ар-

гументацията за правата и за-
дълженията на гражданите, ре-
гламентирани в Конституция-

та на България от 1991 г.! 
Един народ, който в цялата 

си история, дори и по време на 
чуждо робство, е живял събор-
но, пазейки като зеницата на 
окото си своя език, вяра и ети-
ка, разчитайки на задругата, 
на Събранието, на взаимопо-
мощта, на състраданието, на 
справедливостта,  е принуден 
днес да  приеме егоизма, пре-
минаващ в паразитизъм, лич-

ното преуспяване, превърна-
ло се във "фетиш" и стремежа 
към власт и удоволствия, ста-
нали лелеяна мечта (амери-
канска) и "смисъл"  на живота! 
Държавата в американския  
проект не е "майка" за всички 
нейни чеда, а само за "умните 
и предприемчивите". За други-
те е мащеха! В Конституция-
та на РБ от 1991 г., гражданите 
имат абстрактни права, но за 
разлика от "тодорживковата", 
гаранциите за тяхното упраж-
няване не са конкретен анга-
жимент на държавата, въпре-
ки декларативната  норма в чл. 
4, че "Република България гаран-

тира живота, достойнството 
и правата на личността". Този 
апотеоз на всеобщата "свобода", 
е свобода на силния над сла-
бия, на богатия над бедния, на 

сексуалните извращения над 
природната нормалност, на 
безнравствеността над мора-
ла, на несправедливостта, об-
лечена в закон, над справед-
ливостта и, в крайна сметка, 
на злото над доброто! 

И когато партия ГЕРБ и ней-
ния самозван национален ли-
дер тръгва да "рестартира",  да 
внедрява "нов модел", да дема-
гогства, превръщайки дър-

жавата в третостепенна коло-
ния, следва всички нови "ме-
сии", много да внимават с ин-
терпретациите за коренното 
значение на думите, защото 
неминуемо, ако продължават, 
както са я подкарали да сеят 
ветрове, ще "пожънат" буря!

За да се превърна Републи-
ка България в територия на 
свободата и справедливост-
та за своите граждани, нова-
та Конституция на страната 
трябва да стъпи здраво вър-
ху приет с Национален рефе-
рендум Обществен договор, в 
който да се възприеме концеп-
цията, че за един по-продължи-

телен срок трябва да се избере 
постоянно действащо Вели-
ко конституционно народно 
събрание, което, използвай-
ки жалоните  на континентал-
ното европейско право, спо-
койно и мъдро, да обнови ця-
лостната законова уредба и, 
преди всичко, да приеме но-
вата Конституция. Изпълни-
телната власт ще трябва да уп-
равлява процеса на развитието 
на обществото по зададените от 
Обществения договор цели, 
правила и закони, до оконча-
телното приемане на новата 
Конституция. 

В Общественият договор, на 
първо място, трябва да бъдат 
фиксирани преобладаващите в 
общественото съзнание вижда-
ния и нагласи за мястото на 
страната в обкръжаващия ни 
свят, т.е., пространствата и су-
бектите, същността на протича-
щите в тях процеси, тяхната на-
соченост и качество, мястото и 
ролята в тях на нашето обще-
ство и държава, нейните цели 
на международната арена, за-
щитаващи суверенитета и на-
ционалната ни сигурност, за 
да не страдаме впоследствие. 

На 19 август 2019 г.  като 
председател на партия МИР, се 
обърнах с Петиция до Прези-
дента на САЩ, която публи-
кувах на сайта на Белия дом, с 
молба да бъдат преразгледани 
условията на сделката за само-
летите "F–16-бл.70" на стой-
ност  1.67 млрд. щ. долара, за-
щото твърде скъпо струва на 
бедния български народ член-
ството на страната в НАТО, 
при положение, че същия този 
народ счита, че военната за-
плаха от РФ е равна на 7%, до-
като тази от САЩ, е  25%. В Де-
кларацията  на ПП МИР по този 
повод  се казва:

"Многоуважаеми, господин 
Президент  и господа, членове на 
Конгреса на САЩ!

Ние, хората на България, не 
се нуждаем от изтребители, 
защото не искаме никого да из-
требваме! Ние се нуждаем от 
мир, добросъседство и благоден-
ствие!

Ако все пак,  вие,  така неу-
държимо държите да се грижи-
те за нашата сигурност, то 
няма да възразяваме ако безвъз-
мездно ни дарите въпросните 
самолети, а българската стра-
на да заплати транспорта и 
обучението на пилотите!

Ние, народът на България, 
безкрайно ценим и споделяме 
ценности, залегнали в Деклара-
ция за независимостта на Съе-
динените щати от 1776 година, 
"…че всички човеци са създаде-

ПреПускайки По законите 

ПреПускайки По законите...

на Дивия заПаД!

ни равни и техният Създател 
ги е дарил с определени неотме-
ними права, сред които са живо-
тът, свободата и стремежът 
към щастие". 

Помогнете ни да постигнем 
заедно тези велики цели!"

На второ място, в Общест-
вения договор трябва да се оп-
ределят общите цели в разви-
тието на българското общество; 
пътищата и начините за тях-
ното постигане; трябва да бъде 
фиксирано многообразието от 
възможните и желани цели 
на гражданите; легалните начи-
ни за тяхното постигане; да се 
регламентира цялата извънред-
но широка гама от обществени 
отношения между граждани-
те и между държавата и граж-

даните.
На трето място, Обществе-

ният договор трябва да уза-
кони организацията на об-
ществото – състав, структура, 
връзки между отделните сфери, 
институти и власти. 

На четвърто място, нови-
ят Обществен договор трябва 
да определи концептуалната 
основа на правната система, 
във вида, който е приемлив и 
желан от общественото съзна-
ние, в т.ч. и тази, регламенти-
раща правата и задълженията 
на гражданите.

За сравнение ето какво пише 
през 1991 г. по въпроса за кон-
цептуалния подход при създа-
ването на новата българска кон-
ституция д-р Бърнард Х. Сай-

гън*: "За разлика от досегаш-
ната българска Конституция, 
новата трябва ясно да иденти-
фицира обществения интерес с 
индивидуалната свобода, а не с 
"колективното благо"... В пред-
ложения за България конститу-
ционен модел, който е даден в 
края на настоящата глава, съм 
предвидил само защита на не-
гативни права. В отличие от 
други конституции (европей-
ски–б.м.), Конституцията на 
САЩ не признава позитивните 
права на жилище, образование, 
медицинско обслужване, чиста 
околна среда, достатъчно до-
бър стандарт на живот или пе-
риоди за почивка и отдих. Да се 
осигуряват позитивни права 
означава подчиняване индиви-

дуалните интереси на схваща-
нията за колективно благо, а съ-
гласно Конституцията на САЩ 
защитата на индивидуалната 
свобода е главна цел".

За нас, тази формулировка, 
изключваща справедливостта 
като колективно благо, е непри-
емлива и решително ще насто-
яваме за комплексна  промяна 
на конституционните норми, 
касаещи правата, задължения-
та и свободите на гражданите, в 
съответствие с традиционната 
ценностна система, споделяна 
от болшинството българи.  

Изхождайки от нашето раз-
биране за приемственост в миро-
гледните системи, съответства-
щи на душевността и традици-
онното възпитание на нацията, 
ние ще търсим и настояваме 
за промени в законодателната 
база, които да осигуряват дос-
татъчна информация за фор-
мулираните постоянни общи 
цели пред обществото, за из-
готвянето и реализирането на 
цялостен проект за постигане-
то на тези цели, а така също и 

за формулирането на етични-
те правила като концептуална 
основа на правната система.

Американската админи-
страция и "дълбоката държава" 
имат да решават своите си огро-
мни геополитически предиз-
викателства при стремително 
намаляващ ресурс за тяхно-
то преодоляване. Но днес, све-
тът е друг, и хората се борят 
за своята свобода, независи-
мост и право на щастие! Никой 
няма право да им пречи, изхож-
дайки от собствените си егоис-
тични интереси, защото, както 
пише Томас Джеферсън в Де-
кларацията за независимост-
та на САЩ: "...В случай, когато 
която и да била форма на пра-
вителството (напр. ДП на САЩ 
– б.а.) застрашава изпълнени-
ето на тези цели, народът има 
право да го изгони или учреди 
ново правителство, което да се 
основава на  такива принципи и 
форми на организация на влас-
тта, които, според него, най-до-
бре ще осигуряват безопасност-
та и щастието на хората". 

* Б.р.: Д-р Бърнард Х. Сийгън е Директор на Юридическия колеж за право и икономика на Университета на Сан Диего, Калифор-
ния. В групата на Ричирд Ран е отговарял за внасянето на промени в Конституцията на НРБ от 1971, както и за подготовка на 
проект за нов Основен закон  на РБ. Ето какво пише по този въпрос д-р Сайгън в книгата си за прехода на България към пазарно сто-
панство – "Конституция, свободи , благоденствие",човекът, на който е възложено да инкорпорира американските конституци-
онни норми в нищо не подозиращата, православна, нормално функционираща, постсоциалистическа българска правна система  
"Когато за пръв път през август 1990 година предложих на Андрей Луканов ,тогава министър-председател на България, Конституцията 
на САЩ да  бъде основен източник за създаването на новата  българска Конституция неговия отговор беше отрицателен. Той заяви ,че 
хората в неговата част на света предпочитат  парламентарна система с върховенство на законодателното тяло. Когато обаче започ-
нахме да обсъждаме чуждестранните инвестиции, за които той се съгласи,че би било трудно да бъдат привлечени при съществуването 
на парламент , който има право да ги конфискува, той започна да преразглежда възгледите си"

Александър ФИлей

Би било хубаво, ако 
всички беларуси мо-
жеха да прочетат тази 
статия. И особено оне-

зи, които се стремят към про-
мени. Защото те, може би, ис-
крено вярват, че от европей-
ския рог на изобилието, вър-
ху тях ще се изсипе златният 
дъжд на всевъзможни благин-
ки. Това си е меко казано, заблу-
да, която, ако не познавахме ис-
торията на постсъветския опит, 
би изглеждала още по-стран-
на. Мотиката е готова, остава 
само да се стъпи на нея.

Много моля, читателят да 
запомни това, което ще про-
чете, за да може по-късно, ако 
революцията в Беларус, не дай 
Боже, се увенчае с успех, да си 
спомни, че е бил предупреж-
даван, че му е било разказано 
какво ще се случи с неговата 
пленена и по-точно, поробена 
страна. Вие, драги беларуси, си 
мислите, че ще спечелите пра-
ва и свободи? Грешите. Тъкмо 
обратното. Сега вие сте на онзи 
етап, предхождащ масовата 
психоза, когато сами не зна-
ете какво искате. Протестира-
те, просто защото така правят и 
други покрай вас. Толкова е мо-
дерно, че трябва да се подкрепя 
някой, макар и да не знаете кого 
и защо. В никакъв случай обаче 
не сте в ролята на пролетари-
ата, който няма какво друго да 
загуби освен своите вериги.

И така. Първо ще трябва да 
започнете да се карате с Русия. 
И това вече е факт: провокация-
та с „вагеровците“, все още тече, 
но вече е в ход и вторият сце-

нарии. На вас ви казват, че ру-
ските войски всеки момент 
могат да пристигнат. Казват 
ви също, че от Русия винаги 
идва само зло и вреда. Това 
е същността на бъдещата ви 
идеологическа основа. Тя ще 
ви ориентира в бъдеще срещу 
Русия, срещу руснаците... По-
степенно вие ще забравите ге-
роичното си минало, участие-
то си във Великата отечестве-
на война, подвига на вашите 
партизани, на народното дви-
жение за съпротива срещу на-
цизма. Ще бъдете в положе-

ние да се срамувате и да ви е 
неудобно да говорите за тях. 
Ще ви изнамерят други герои: 
от великото херцогство на Лит-
ва или от основателите на ма-
рионетната Беларуска народна 
република, някои като Иван Се-
реда. Ще ставате все по-обър-
кани, все по-обезверени. Ули-
ците ви ще бъдат преименува-
ни и ще бъдете принудени да 
марширувате с червено-белия 
парцал на раменете си. И още 
от училището ще бъдете нау-
чени, че сте различни от рус-
наците. Затова пък ще знаете 

за своето генетично сходство с 
поляците и прибалтийците. И  
ще трябва да приемете всичко 
това спокойно и примирено, 
докато вашите деца и внуци 
се отдалечават от вас, защо-
то във ваше лице те ще съзи-
рат „агента на Кремъл“. Това ус-
тройва ли ви? 

Другото лице на културна-
та и идеологическата диверсия, 
което ви очаква, се нарича ико-
номически крах. Цялата ваша 
индустрия, под най-миловид-
ни предлози, ще бъде сруте-
на. Първо, на директорите ще 

бъде  любезно предоставена 
възможността да приватизи-
рат  предприятията, които ръ-
ководят. След това обаче тези 
директори ще бъдат отстра-
нени от длъжност и изпрате-
ни в заслужена пенсия. За уте-
ха може да получат и някакъв 
символен подарък от господа-
ря. Цялата ви индустрия в ин-
формационните технологии, 
индустрията в инженерните 
производства, заводите ви – 
флагмани в съветската индус-
трия, ще бъдат разграждани 
и продадени. За стотинки! На 
тяхно място ще останат руини, 
обрасли с бурени и мъх. За да 
видите как всичко ще изглежда 
и при вас, хвърлете поглед към 
Украйна и Прибалтика. Пред-
стои ви да се превърнете в тре-
токласен колониален буфер, ко-
ето означава, че от Беларус ще 
пътуват стотици хиляди хора в 
чужбина. И тези хора ще се мо-
лят да бъдат приети за приби-
ране на реколтата в съседни 
държави, срещу много ниско 
заплащане. Във вашата стра-
на те няма да имат къде и как-
во да работят. 

литовци, украинци, по-
ляци, латвийци ще бъдат съ-
ветниците в бъдещото ви 
хипотетично правителство, 
съставено съвсем умишле-
но от некомпетентни агенти 
на западното влияние. Те ще 
осъществяват „структурни 
реформи“ във вашата републи-
ка и ще напечелят много пари 
от вашата глупост и безотго-
ворност. Медицинските услуги 
вече няма да бъдат непосред-
ствени, както при Батька. 

На стр. 10

ЗА МОТИКАТА, ДОКАТО 
ОЩЕ НЕ Е НАСТЪПЕНА

Беларуси, ето какво ви очаква след революцията
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От стр. 12
Очеркът за кемализма 

е един от най-интересни-
те, макар за Мустафа Кемал 
Ататюрк и неговите рефор-
ми у нас, се знае доста. Кема-
лизмът  е разкрит като фено-
мен, разказва се за реформите 
на Ататюрк и техните послед-
ствия за Турция. Очертават се 
и шестте принципа на  Мус-
тафа Кемал за  изграждането 
на турската национална дър-
жава: народовластие, нацио-
нализъм (в духа на френското 
разбиране за нацията), репу-
бликанство, лаицизъм/секу-
ларизъм, етаизъм и револю-
ционност. Крайната изостана-
лост и фанатизмът принужда-
ват Ататюрк да се разграничи 

от религията, но в Конститу-
цията изрично се подчертава, 
че всички, независимо от про-
изхода и религията от гледна 
точка на своето гражданство, 
са турци. 

В главата за неоосмани-
зма откриваме, че в основата 
на тази идеология лежи разби-
рането, че времето на Осман-
ската империя е било благо-
датно за народите, обитаващи 
нейната територия, в частност 
благодатно за балканските на-
роди. А Турция, като наслед-
ник на Османската империя, 
е длъжна де се "грижи" за инте-

ресите на мюсюлманското на-
селение на Балканите, да ги за-
щитава, включително и с воен-
на сила. експанзията на нео-
османизма започва след края 
на Студената война.  Характе-
ризиран е като продължение 
на османизма, като се извърш-
ва (ре)ислямизация на Турция 
и ислямизиране на държав-
ността, в него има враждеб-
ност към  кемализма. Тази иде-
ология е точна, с двойственост, 
лицемерие и прикрит импери-
ализъм. 

Проф. Станислав Стани-
лов в политическия си очерк 

"Новият османизъм" вижда 
заплаха и отбелязва: "Нови-
ят османизъм е може би най-
страшното предизвикател-
ство, защото се опитва да ре-
визира историята и да отрече 
правото ни на самостояте-
лен, на "български живот". На-
шите "елити" не искат да ви-
дят това предизвикателство, 
не го означават с ясни параме-
три и нямат идея за отговор." 
Тези позиции, а и други подоб-
ни изказвания на проф. Ста-
нилов като човек с национа-
листически нагласи,  се опре-
делят в изследването на УНСС 

като подчертана враждебност 
към неоосманизма.  Тя сериоз-
но  дразни  автора на  главата  
"Отношението на българска-
та интелигенция и политиче-
ска класа към идеологията на 
неоосманизма". Отварям ука-
зателя и виждам, че авторът й 
е философът, доктор на со-
циологическите науки Геор-
ги Найденов, който скоро ще 
ме увери, че на този свят най-
много мрази национализма 
и националистите. Чуе ли 
"национализъм", веднага мръ-
щи  чело. Запомнете това име, 
защото ако продължите да че-

Д
ълго не можех да разбе-
ра какво се случва в Бела-
рус. От една страна това е 
типична цветна револю-

ция,  по кройката  на Сорос. А от 
друга - не мога да схвана стила 
на отразяването й  в руските ме-
дии: неприкрита критика към 
Александър лукашенко! Исто-
рията с чВК се оказа специал-
на операция на ГРУ на Украй-
на. С това нещата се попроясни-
ха.

Сега вече схващам нещата 
като цяло. Москва е недоволна 
от колебанията на лукашенко 
по отношение на Крим, Украй-
на и много други точки. лука-
шенко е недоволен от Москва, 
заради прекия натиск и заръ-
ките Минск да си има работа 
с неприятните за лукашенко 
посредници-олигарси. Така и 
двете страни дълго време бяха 
трупали взаимни претенции. 

В изборите и протестите, а 
също в реакцията на власти-
те - няма нищо необичайно. В 
САЩ тече пълноценна граж-
данска война на същите сили 

- ЧЖИЗ, феминистките и прочее 
батальони на Сорос срещу “дик-
татора” Тръмп! И недоловни 
винаги има. Но недоволните на-
мират сериозни спонсори един-

ствено в определени политиче-
ски моменти и остри геополи-
тически сблъсъци. В Беларус 
избухна Майдан, подкрепян 
от глобалистите - не просто 
САЩ, а именно глобалистите, 
същите, които сега в САЩ сва-

лят Тръмп!
И въобще няма никакво 

значение дали Лукашенко е до-
бър или лош. Това е цветна ре-
волюция, в интерес на агони-
зиращия еднополюсен свят и 
на катастрофиращия сриващ 
се либерализъм. Сиреч, зад „въ-
станалите“ против Лукашен-
ко стои кристално чисто зло! 
Това не е народът, това е пос-
тсъвременно общество, пре-
пускащо в галоп към бездна-
та.

Но защо тогава е такава ре-
акцията на руските медии? По 
такива сериозни въпроси най-
малкото е нелепо да се постъпва 
по принципа “хак да ти е!”.

единственото логично 
обяснение за тази руска реак-
ция на случващото се в Бела-

рус може да бъде търсена в след-
ната верига от умозаключения:

лукашенко ще прекали (в 
определен смисъл вече е прека-
лил), Западът ще го заклейми и 
ще започне сериозно да го ма-
чка и няма да му остане друг 
избор, освен да поиска военна 
помощ от Москва.

Още повече, че литва и Пол-
ша могат да изпреварят събити-
ята и да създадат пряка военна 
заплаха за лукашенко.

Тогава ще въведем армия-
та. В Украйна не я въведохме, 
но в братски Беларус това ще 
стане.

Съзнавам напълно, че тази 
стратегия не е много умна, че тя 
дори не е и  фина. Но ако обясне-
нието не е такова, то тогава как-
во е то изобщо?
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и образованието можели да 
бъдат и платени, дори много 
високо платени. Не знаехте ли? 
Много дни наред ще трябва да 
чакате, за да стигнете до ле-
кар. Ще се появят и нови про-
блеми: наркоманията, с която 
практически не сте се сблъск-
вали досега. Вашата страна 
ще се отвори към влиятелни 
международни наркокартели. 
А онези, които тичат сега с кок-
тейли „Молотов“ и в нощта ло-
вуват служители на реда, ще ста-
нат първите клиенти на подобни 
наркокартели. Битката чрез тях 
ще се води за бъдещето на Бела-
рус. Набелязани сте да бъдете 
превърнати, смачкани, обез-
правени роби, които работят 
до изнемога на чужди планта-
ции и не искат повече от това, 
освен да спечелят парите, ко-
ито ще залъжат с надежда по-
лугладното съществуване на 
техните семейства.

Пенсиите? Те ще бъдат ор-

язани. Няма смисъл да се по-
мага на пенсионерите в стра-
ната на победилия Майдан! 
Социалните помощи? И те ще 
бъдат орязани. След Майдана 
спасението на всеки давещ се, е 
дело на самия него. Заплатите 
ще паднат рязко. Ама не ви ха-
ресва? – Границите са отворе-
ни! Отидете и работете за ня-
кой друг, който ви чака. Такива 
обикновени работници се тър-
сят ако са готови да се подчиня-
ват на всичко и да не задават въ-
проси. Ще бъдете разпръснати 
из  полетата за ягоди или ще 
населите немските автосерви-
зи. За по-голямо удобство ще ви 
предоставят и безвизов режим 
на пътуване. Иначе, транспорти-
рането на робска работна ръка 

струва пари. Ще ви чакат, раз-
бира се, но не да ви запозна-
ят с „европейските ценности“. 
С ценностите ще бъде при-
ключено още преди да сте ос-
ъзнали какви са те. Истината 
е, че няма ценности. Има само 
супер цинични и егоистични 
сметки.

Ще бъдете разделени в рам-
ките на обществото. Най-вероят-
но все пак не „като граждани“, а 
„неграждани“, както е в Прибал-
тика. Ще измислят някакъв друг 
начин, може би и по-сложен, но 
че ще бъдете разделени е си-
гурно, защото е задължител-
но. Най-лесният начин да е да 
се управлява разделен дом, в 
който човек за човека е вълк. 

Вместо отворено, свобод-

но общество, възпитавано в 
универсалните космополитни 
ценности, основани на идеята 
за филантропията, равенството, 
творческия труд и стремежа на-
пред, ще създадат от вас една 
фолклоризирана, тясно етни-
ческа, затворена конструкция, 
фокусирана върху запазване-
то на вашата уникална „етног-
рафска същност“. Към вас ще се 
присламчват всякакви сектант-
ски общества, които ще наби-
рат мозъци, и ще изсмукват от 
тях ума и всичко, каквото им е 
необходимо, за да ви адапти-
рат. 

По вашите улици ще се про-
веждат гейпаради. Непремен-
но ще минават. Сигурно е, защо-
то това е част от стратегията на 

психическото заробване. 
Всичко, което написах, би 

било добре да бъде прочетено и 
неговият смисъл здраво да бъде 
схванат. Разбира се, Батъка беше 
твърде лековерен като се опит-
ваше да се помири с предате-
лите и негодниците. Сега вижда 
това, но дано да не се окаже, че е 
вече късно. След като законът въз-
тържествува в Беларус, ще бъдете 
спасени от всичко, което се опи-
тах да ви разкажа. Междувремен-
но, запомнете: никой няма да ви 
съжали и никой с нищо няма да 
се съобрази с вас. Вие сте необ-
ходими само като финален пъ-
зел от антируската геополити-
ческа мозайка. За тях вие не сте 
нищо повече. Всеки трябва да 
разбере това и да се бори да за-
държи всичко, което има днес, 
включително и чрез ефектив-
ните политики на вашето ръко-
водство.

Това е бъдещето на вашата 
държава и вашия народ.

Преводи от руски:  
Минчо Минчев 

ЗА МОТИКАТА, ДОКАТО 
ОЩЕ НЕ Е НАСТЪПЕНА

В БЕЛАРУС ИЗБУХНА МАЙДАН 
ПО КРОЙКАТА НА СОРОС

тете, ще станете свидетели на 
неговия резил като пишман 
историк, но това не би било 
голяма беда, ако не беше родо-
отстъпството му. 

А ето как проф. Георги 
Найденов самоотвержено 
брани  Османската империя 
и неоосманизма  от  фалши-
фикациите в българската ис-
тория, в които нарочва коле-
гата си Станилов:

В Османската империя като 
типично съсловно общество 
има бунтове на потиснато-
то селячество. Кланетата при 
селските въстания в Осман-
ската империя не са по-жес-
токи от въстанията в импер-
ска Русия или в земите на 
германците, французите и 
италианците... 

За разлика от други импе-
рии и кралства, Османската 
империя защитава успешно 
своята територия от чужди на-
шествия и осигурява спокой-
ствието на своите поданици в 
по-висока степен в сравнение с 
други империи и кралства. Не 
се допускали междуплеменни 
вражди и войни в границата 
на империята, тъй като раята 
трябвало да живее спокойно и 
да си плаща данъците.

 Неоснователна била те-
зата, че Османската империя  
задържала обществено раз-
витие на "нехората", сиреч 
християните. Напротив хрис-
тияните  имали  две възмож-
ности за вертикална социал-
на мобилност. Първият ва-
риант за вертикално израства-
не е чрез данъка "девширме" 
и чрез "кръвния данък" - най-
здравите и силни християн-
ски деца, откъснати от май-
ките си,  получавали най-до-
брото военно и светско обра-
зование, което ги  превръща 
в еничари, но стават част от 
управляващата класа. е, за-
губват езика и вярата си, но 
в замяна на това са се реали-
зирали. Другият вариант за 
вертикална мобилност е, кога-
то местни християнски бла-
городници и заможни хора 
от простолюдието, без да гу-
бят вярата си, са назначени 
на високи постове в осман-
ската администрация. Има 
и такива от български про-
изход като Алеко Богориди 
и Гаврил Кръстевич... Проф. 
Найденов говори не като 
български учен,  а като да е 
висш османски чиновник, 
само дето не ни убеждава, че 
Османската империя е страна-
та Аркадия и мир и любов ца-
руват в нея. Той  се и жалва, 
че ние, българите, сме имали 
велики везири, та даже сул-
тани, брои ги до петима, но 
за съжаление не сме ги попу-
ляризирали Ето по какво  ми-
лее философът-социолог, кой-
то още в следваща глава ще се 

изяви  като пишман-историк,  
мистификатор на родната 
история.

Многократно Станилов спо-
менавал, че ние, българите, 
сме жертва на геноцид, което 
според проф. Найденов е ви-
сша форма на нихилизъм - от-
ричат се забележителните сто-
пански, духовни и др. пости-
жения на българския народ в 
един петвековен период.  Чета 
и не вярвам на очите си, та се се-
тих за Радой  Ралин: "Слави се 

народът наш / с петстотинго-
дишен стаж". чудо невижда-
но: човек, родом българин и 
на родния български език, се 
опитва да оневини османлии-
те, сякаш желае да се потулят 
и  забравят многовековните 
злини.

В петата глава "Междует-
ническите отношения в Осман-
ската империя преди и  по вре-
ме на Възраждането" филосо-
фът-социолог се е развихрил 
на широкото историческо поле,  
мъдрува върху идеологията 
на българските националре-
волюционери  - стари и млади, 
за да стигне до заключението: 
"Идеологията на Любен Кара-
велов, Васил Левски и на БРЦК е 
патриотизмът. А на апостоли-
те и на  ГЦРК (Гюргевския) е на-
ционализмът. Политическата 
стратегия на БРЦК е въстание, 
а на ГЦРК - са бунтове. Целта  
на БРЦК е постигане на поли-
тическа  независимост със сили-
те на своя народ, а на ГРЦК е да 
се организират масови кланета  
между българи  и турци, което 
да доведе до намеса на велики-
те сили и до свободата. "Резня-
та" между българи и турци ще 

събуди съчувствие във Велики-
те сили... европейските държа-
ви волею-неволею да се намесят 
във въпроса."

Професорът, ако използ-
ва изразът Априлското въс-
тание, поставя въстание в ка-
вички. Революционно! Иначе 
употребява "Априлските бун-
тове". Прави дълъг мъчите-
лен преглед на разликата меж-
ду двете форми на въоръжена 
борба, за да ни убеди, че нямало 
никакво Априлско въстание, а 

само някакви си бунтове. Всуе 
се мори, кой ще му повярва, но 
ще направи впечатление като 
"инакомислещ" в историографи-
ята, нещо, което често се случва 
с българските философи и соци-
олози с либерално мислене, щом 
стъпят в историята.

Идва ми да му река, както 
обичал да казва акад. Балан: 
„Не умозабълбуквай” - и доба-
вям - по Априлското въстание. 
Все пак накрая професорът се 
омилостивява към гюргевски-
те апостоли, като преди укоря-
ваше тяхната "стратегия за рез-
нята"  и от морална гледна точ-
ка. Но вече доста ги е дискре-
дитирал и омаскарил. Все пак 
признава, че  апостолите на Ап-
рилските бунтове изиграват по-
ложителна роля в национално-
освободителната  борба на бъл-
гарски народ, защото цената, 
която, ние, българите, плаща-
ме за освобождението си от 
османска власт, е по-малка, от-
колкото цената, които плащат 
другите балкански народи. Не-
съмнен е верният усет на апос-
толите за времето за вдигане на 
бунтове и за резултатите от тях.

Така като че ли се поразкай-

ва... Не може обаче  да се при-
еме разкаяние от човек, за ко-
гото не съществува  Април-
ското въстание, който е оплюл 
и омаскарил борците за наци-
онално освобождение. "Ако 
човек се заеме да пише история-
та на българския народ, от него-
вото подпадане под турско  иго 
до освобождението му, то кое 
събитие би трябвало да държи 
първо място в нейните страни-
ци? Според нас: българските въс-
тания, най-много Априлското 
(1876), чрез което ние се опита-
хме да свалим от гърба си вери-
гите на робството.". Добре би 
било проф. Найденов да прочете 
какво пише един негов колега от 
миналото - проф. Александър 
Балабанов. 

Каквото и да каканиже  про-
фeсорът от УНСС,  Априлското 
въстание, по всеобща оценка, 
е най-яркият, най-неподправе-
ният и  най-драматичният епи-
зод в Българското Възраждане. 
Гюргевските апостоли са ус-
пешни революционери, не 
предизвикатели на „резни”, 
защото вярно преценяват, че 
за българско въстание момен-
тът е дотолкова благоприя-
тен, че е в състояние да пре-
върне в триумф дори негово-
то поражение. Така Априлско-
то въстание става най-важният 
елемент в новата Източна кри-
за и води до Освободителната 
война - 1877-1878 г. 

Няма милост за нацио-
нализма у проф. Найденов -  
към български, а и към чуж-
дия. Сръбският, български-
ят и гръцкият национализъм 
превръщали Балканския по-
луостров в барутен погреб. 
Българските националисти 
направили всичко възможно 
да насадят враждебност меж-
ду българските турци и бълга-
рите с християнски произход. 
Българският национализъм 
създавал митове, които "раз-
яждат" българското нацио-
нално самосъзнание, какъвто 
е митът за "турското робство", 
който възпроизвеждал дълбин-
ни психични представи, как-
то в българската, така и в тур-
ската общност в България - у 
българите - робски комплекс, 
а у турците - абсурдната пред-
става, че са наследници на им-
перия. Няма да припомням, че 
национализмът  освен другото е 
и самочувствието което идва от 
идентичността.

И тук, с тая глава, слагам 
точка на изложението си,  зара-
ди написаното от проф. Найде-
нов, който направо се е изцвъ-
кал  на метеното.  А "метеното" 
е монографията (като проект 
и реализация). Върху  труда на 
колегите си той оставя  огро-
мно петно, за което няма ни-
какъв „Ариел”. С  лъжите, с 
фалшификациите, с открове-
ното служене на чужди инте-

реси,  той надминава много от 
новите тълкуватели и отроди-
тели на историята - неолибе-
расти.

А в монографията има още 
разработки, сериозни, в акаде-
мичен дух, - за македонския въ-
прос, за положението на бъл-
гарите-мохамедани, за между-
етническите отношения от Ос-
вобождението до 9 септември 
1944 г., както и през социализма 
(1944-1989), размисли за българ-
ския етнически модел, за дву-
странните отношения между 
България и Турция в различ-
ни периоди, за встъпването 
на неоосманизма у нас, за от-
ношението на ДПС към него и 
ролята му като представител 
на турското малцинство, за 
политиката на неоосманизма 
и националната сигурност на 
България, а така също за не-
оосманистката политика на 
днешна Турция към европей-
ския съюз и САЩ.  Но в тези 
разработки, слава Богу, по-мал-
ко има  пръст професор Георги 
Найденов.

ИЗСЛЕДВАНЕ, ОТ КОЕТО ОЧАКВАХМЕ МНОГО, НО...

Александър ДУГИН
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Очаквах тази книга с 
нетърпение. Първо, 
защото това е пър-
вата монография за 

неоосманизма у нас - плод на 
добре замислен проект в УНСС, 
и, второ, нещо лично - в кни-
гата има социологическа ан-
кета с учени и журналисти, 
в което участвам и аз. Всъщ-
ност анкетата това е социоло-

гическо изследване чрез екс-
пертна оценка на рисковете от 
неоосманистката политика  на 
съвременна Турция за нацио-
налната сигурност и междует-
ническите отношения в Бълга-
рия.   

И ето изследването „Нео-
османизмът и междуетниче-
ските отношения в България”, 
чийто автори са Ивайло Хри-
стов, Георги Найденов, Пла-
мен Ралчев и Константин Пу-
дин, е в ръцете ми. Естествено 
най-напред потърсих страни-
ците в края на книгата с анке-
тата, и се убедих, че експрес-
ната оценка е интересна, 
дори полезна за политици и 

изследователи, и коментари-
те на авторите по отговорите - 
също.

В идеологическата си  осно-
ва  неоосманизмът  възникнал 
в края на ХХ век като доктрина 
на турското общество, се пред-
хожда от елементи на предиш-
ни политически течения: ос-
манизъм, ислямизъм и пан-
тюркизъм. Пространно, за-
дълбочено, както се полага на 
академично издание, е разгле-
дан пантюркизмът - идеоло-
гия, зародила се в края на ХIХ 
век и развила се в началото на 
ХХ век, наричана още тюрки-
зъм, туранизъм и пантурани-
зъм. В основата на пантюркиз-

ма е мечтата за създаване на 
единна тюрска държава в ев-
разия под предводителство-

то на Турция - Туран или Ве-
лик Туран.

 Османизмът пък е идео-
логия, възникнала в края на 
ХIХ век като израз на турския 
буржоазен либерализъм, но 
главно като реакция на наци-
оналноосвободителното дви-
жение на нетурските народи 
в Османската империя. Целта 
е да се създаде нация (осман-
ска), да се формира съзнание 
за родина (vatan). Детайлно са 
разгледани периодите в разви-
тието на османизма - през Тан-
зимата и времето на Абдул Ха-
мид, който пък съчетава осма-
низма с исляма.   

На стр. 10

Стр. 12 ПИСАТЕЛСКА ТРИБуНА

Тодор КОРУеВ

Антология

Георги ВАЦОВ

Спасителят и негови-
те последователи бяха 
малцинство. Преби-
ваха ги с камъни, раз-

пъваха ги на кръст, разкъс-
ваха ги зверове, но те вървя-
ха напред, защото вярваха и 
в Отца, вярваха в доброто,  в 
човека –  любимо творение на 
Създателя и носеха надежда, 

че любовта  ще спаси света.
Комунистите също бяха 

малцинство и в огромната си 
част също вярваха в равен-
ството, в братството и свобо-
дата. И те изстрадаха вярата 
си - обезглавяваха ги, изгаря-
ха къщите им, убиваха деца-
та им, но мнозинството от на-
рода  им повярва и те започнаха 
да "наливат основите" на  Но-
вия свят.

Но докато те строяха, мно-
зинството  гледаше отстрани и 
на кафе в кухнята коментира-
ше как  нещо, като че ли не е на-
ред – няма достатъчно  банани, 
а и въздухът е замърсен.

Малцинството не печели 
избори, защото това е привиле-
гия на мнозинството, което не 

четеше Маркс и ленин, не хо-
деше по  партийни събрания, но 
симпатизираше на ентусиас-
тите, изграждащи  заводи, пъ-
тища, електростанции, обра-
ботващи плодородната земя и 
осигуряващи   работа, образо-
вание и здраве за всички.

Мнозинството  искаше 
всичко за себе си и ако може 
- веднага. Малцинството, или  
по-голямата част от него,  дава-

ше всичко от себе си за благото 
на  Родината.

Мнозинството никога на 
казваше и не казва: "Аз знам, аз 
мога и аз ще го направя!" Него-
вият девиз е: " Да не сме въл-
шебници, та   всичко  да правим 
сами –  всичко  е толкова слож-
но!" 

Малцинството отговаряше: 
"Човек - това звучи гордо! Ние 
можем!". "Кой, ако не ние?".

Страната, която загубихме 
през 1989 г. също бе създадена 
от малцинството. През 1944.

През 1989 г. мнозинството 
наблюдаваше нейния разгром с 
еснафско любопитство, мечта-
ейки за лична печалба от гра-
бежа и разпада на държавата. 
Страната, в която сега живеем, 

бе създадена  от мнозинство-
то, което мълчеше, но гласува-
ше, а днес, ненавиждайки се за 
грешките си, дълбоко съжаля-
ва и се надява, че малцинство-
то отново ще измисли нещо, за 
да оправи работата.

Защото праведното  мал-
цинство е съхранило енергия-
та и вярата. То знае и може!

Но в "суматохата" се появи 
и друго малцинство – богато, 
нагло, глобално, богоборче-
ско, джендърско, паразитно, 
за което властта е всичко и е 
гаранция за  "спокойно, светло 
и вечно бъдеще".

Това ново малцинство, със-
тавено от представители на 
всички управлявали и упра-
вляващи и досега партии, ще 
направи възможното и не-
възможното, за да промени 
Конституцията и законите на 
страната  така, че всяко пуб-
лично несъгласие с техните 
действия и думи, да бъде  обя-
вявано за противозаконно и 
антиконституционно.

Тези предстоящи антина-
родни промени са от страх 
пред   народното недоволство. 
Те са предизвикани от падащи-
те рейтинги на доверие и от на-
растващата сила и решимост на 
мнозинството да протестира  
и да търси отговорност.

С други думи, приятели, дой-
де  времето, когато нашето го-
лямо  малцинство отново да 
каже: "Ние знаем как! Ние мо-
жем! С нами Бог!" . 

Това е изконното  право 
на малцинството да води и да  
превръща масата хора в ново, 
справедливо и свободно мно-
зинство! 

ПРАВОТО НА 
МАЛЦИНСТВОТО

ИЗСЛЕДВАНЕ, ОТ КОЕТО 
ОЧАКВАХМЕ МНОГО, НО...
Един професор се “умозабълбучва” в родната история и я осквернява

Проф. д.с.н. Георги Найденов

Обич

Глътчица вода от руски кладенец съм пил,

ял съм къшей хляб от руска матушка замесен.

Ако свия гръб и слезна в себе си унил - 

ще ме пипне стремето на стара руска песен.

И Столетов ще удари

пряко вълчи вой,

пряко голи чуки

и пълчища от неволи.

Ще се моли

силната ръка за мъжки бой,

мъжката десница

за победа ще се моли.

Верешчагин ще рисува

кръгове от сняг - 

върховете с тъмен пламък

ще горят чалмите си...

Аз изправям гръб и без да чакам знак,

в епицентъра на всички трусове връхлитам.

Оня кладенец оглежда

днешната ми страст.

Майчините длани

пак омесват хляб за мене.

И на стремето на нова руска песен аз

ще ветрея чистата си риза, непременно!

емил  
РУПел


