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БЕЗПОЩАДНИЯТ ВЯТЪР НА ИСТОРИЯТА

П

олитиката в България през годините на
т. нар. преход не беше
нито автентично дясна, нито типологично лява. Тя
има обаче един общ белег, който я прави разпознаваема. Тази
политика бе антинационална,
а още по-точно антибългарска.
Беше и продължава да бъде. Общото, което като червена нишка свързва събитията през тези
Минчо МИНЧЕВ
съдбовни, и казано направо,
фатални за бъдещето на нацията и държавата ни години, е
удивяващото малодушие и безропотно съгласие на перестроечния и на т.нар. демократичен елит. С лека ръка той прекъсна
грандиозния модернизационен процес на съзиданието и стана гарант за организираната разруха на всичко достигнато,
както и генератор на схемите за последвалия, невиждан в историята ни, безнаказан грабеж и безхаберие за историческите
проекции на бъдещето.
Рекрутиран от клептократи, майкопродавци и нискочели отцеругатели, този, божем, елит, се оказа единствено способен да изправи България пред гибелната пропаст на нейния исторически
път. Натикването на народа ни, без да се чуе неговата воля, най-напред в НАТО и през 2007 г. в неговата цивилна самоличност – Европейския съюз, оформиха един безсрочен период на процеси в демографски, в стопански, във военен и дори в ментален аспект,
които целят да доведат хилядолетната българска нация и държавност до изчезването им като субект на историята.
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Кубрат и неговите синове. Художник Димитър Гюдженов, 1926 г.

ОПТИМИСТИЧНИЯТ СВЕТОГЛЕД
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СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ПОДМЯНА НА КУЛТУРНАТА САМОЛИЧНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ

ационалното съзнание, с което България навлиза в новата епоха, се нуждае
от нова нагласа, нови критерии за историческото ни присъствие в световната история.
Това впрочем не е самоцел и
начин на самоутвърждаване в контекста на бъдещето.
Това означава съзнание за съответствие с историческата истина за България като „Държава на духа“, с изключителен принос за формирането и развитието на новата европейска култура
и цивилизация. Известно е, че
още през ранното Средновековие, България дава силен тласък,
в най-широкия смисъл, на великите постижения на творческия разум. Неговата най-дълбока същност се съдържа в хуманизма като победа на светлината над мрака.
Ето защо, за народ като бълISSN 1310-8492

Проф. Орлин ЗАГОРОВ
гарския, е абсолютно задължително да види скритите си
духовни богатства, които той
притежава от векове, но които недостатъчно осъзнава или
неадекватно ги осмисля. За да
тръгнем към това бъдеще, трябва да надделеем над широко
разрастващите се неверие и
скептицизъм в нашето общество, относно неговите исторически начинания и национални

каузи. 		
Историческият опит ни
убеждава, че една държава или
нация е способна да изработи
обоснована и изразяваща нейната природа и същност политическа стратегия, когато се
обърне към себе си, като се „погледне“ и “опознае“ със собствените си очи, а не през чужд,
наложен от господарите на
деня, поглед.
Българската историческа
наука, литература и изкуство
убедително разкриват причините за днешното ни състояние, както и опасността инерцията на отрицанието, да се
превърне в характерна черта на българския дух. Добре
известно е, че десетки поколения българи живеят в тежки
времена, с унищожен елит, със
сринат етнодемографски потенциал. За дълги години те са
лишени от собствени държавни институции, от нормално
функционираща църква. В онези тежки векове българите като
ЗОРА Е !

народ са буквално забравени от
света. Нарушено е елементарното правило на мъдростта на
вековете, което гласи, че за една
личност или за една нация не се
съди по това, в което те не са успели, а по това, което са направили и към което непрестанно са се стремили. Не веднъж
външни сили са се опитвали да
прекъснат или да отклонят България от нейния закономерен
път на развитие. Най-тежките последици са от контрареволюцията, извършена преди 32 години, под прикритието на „преход“ от социализъм
към капитализъм и от тоталитаризъм към демокрация.
Обединени в мощна идеологическа атака, от позициите на
див антикомунизъм, външни и
вътрешни сили се опитваха да
омаловажават, а дори и да отричат завоеванията на съзидателния период на социализма.
Натоварваха го пропагандно с
тежки грехове, по-страшни, поужасни дори от фашизма, опре-

личаваха го на невиждана досега тирания.
Не беше трудно да се забележи как този разрушителен
сценарий се прилага по един
и същ начин и с едни и същи
средства за всички бивши социалистически страни, в т.ч.
и за Съветския съюз. В Русия,
Горбачов бе изместен от Елцин. В България, дейците на
БКП, започнали „перестройката“, бяха изтикани на заден
план. След пламъците на опожарения Партиен дом и поруганата сграда на Народното
събрание, те вече не бяха необходими. Историята безразсъдно подменяше съзиданието
с разруха и хаос. От самото начало бе ясно, че в основата на
тази тотална деструкция стоят „националните интереси“
на световната олигархия, чиято крайна цел бе Европа отново да възвърне отхвърлената от
човешкия разум колониална
система.
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Избори 2021:

НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФРОНТ
„Честният чиновник, това не е феномен, а недовършена
работа на следствието“
(Анекдот в „Московский комсомолец“)

Петко ПЕТКОВ

К

акто някога Панамските документи, така и Досиетата „Пандора“ днес показват, че цитираният по-горе анекдот важи и за висшите
държавни служители – бивши или настоящи управляващи и техните „присъдружни“ - явни и скрити съдружници в престъпленията. По
времето на първия или втория управленски мандат на
ГЕРБ имаше някакъв мистериозен компактдиск, който Германия на Ангела Меркел любезно предостави на правителството на Бойко Борисов.
Той съдържаше доказателства
за наличието на тайни сметки
в швейцарските банки на български политици и магистрати. Ако България наистина се
управляваше честно и почтено, би трябвало, както в другите демократични страни по
света, такива сведения да събудят интереса на Финансовото
разузнаване, ДАНС, КПКОНПИ,
Следствието и Прокуратурата,
но уви! В нашето Отечество
такива неща не стават дори
От стр. 1

Тогава малцина съзнаваха,
че се извършва не „перестройка“, не дори „преход от тоталитарен към демократичен социализъм“, а реставрация на
един отречен от историята
обществен модел, който трансформира тоталитаризма в
плутокрация, и чрез грабежа,
корупцията и насилието, възстановява властта на олигархията. За тази цел капиталовите потоци бяха преместени от
руслото на съзиданието към
порочния кръг на корупцията и лесното обогатяване. Основният способ в това отношение бе узаконеното разграбване
на общественото богатство под
формата на приватизация. Така
за индустриална база, надхвърляща по официални оценки 40
милиарда долара, в държавната
хазна постъпват по-малко от 2
милиарда.
Този факт само потвърждава, че през т.нар. преход, у нас
и в повечето от бившите социалистически страни, се възпроизвежда всъщност онзи общестСтр. 2

след американски санкции
срещу конкретни лица по закона „Магнитски“.
В най-добрия случай уличените в корупция ще изтъкват, че корупцията е световно явление и далавера, в която те не участват. А след като се
оказа, че се губят 2 милиона
евро, дадени от УЕФА на БФС
за изграждането на спортна
база в „Бояна“, председателят
на футболната ни централа
Борислав Михайлов дори си
писа шестица по борба с корупцията. Тойобясни високата самооценкав предаването
„120 минути“ по Би Ти Ви с водещ Светослав Иванов с това,
че във футбола ни нямало корупция. „Продължаваме напред“, това е девизът на новиястар президент на футболния
ни съюз.
С такива самохвалства
омайва „Жени ГЕРБ“ и бившият премиер Бойко Борисов,
„организатор и вдъхновител
на всички наши успехи и победи“. Който се смята за абсолютно „невинен“ за грешките
и престъпленията по време
на 12-годишния му престой в
МС. Борисов си приписва само
заслугите за „успехите“, а неуспехите и корупцията адресира към правителството на
тройната коалиция, това на
Пламен Орешарски и служебните правителства, назначени от президента Румен Равен модел, родил най-уродливата цивилизационна система - потребителската стихия,
в която благоденствието на
малцинството, е за сметка на
ограбването и страданията на
милиони хора. Днес 1% от населението на света притежава 50% от всички доходи, останалите 50% са притежание
на 99% от него. Порочната неолиберална версия на капиталистическо-пазарно производство,
както и философията на новата
колониална система в България,
по тези показатели, са победили
напълно.
Това състояние на обществото тегне като воденичен камък и прави невъзможен националния консенсус по най-кардинални въпроси на историческото ни развитие. Постоянното
разминаване между позициите на управляващия елит и
народа, е основната причина
да бъде унищожавана общата духовна опора, изградена
от предците ни, през вековете. А невъзможното обединяване на нацията в името на общи

дев. „Лидерът“ на всички гербери направо е като тиган с тефлоново покритие!
За разлика от Борисов канцлерът на Германия Ангела
Меркел реши да се оттегли от
всички постове, оставяйки партията ХДС на Армин Лашет. Не
сме чували Меркел да се оправдава с някой немски аналог
на Пламен Орешарски, нито
с тройна коалиция или с комунизма. Но и това не помогна
за спиране на свободното падане на формацията, управлявала Германия четири мандата
последователно и свързала се
фатално с мигрантския потоп
в Европа.
След обвинения и разследване за корупция и подкупване на медии, хвалещи властта, си отиде и „приятелят“ на
Бойко Себастиан Курц, канцлерът на Австрия. Той предаде канцлерския пост на външния си министър Александър
Шаленберг. А пък в Чехия Анджей Бабиш спечели парламентарните избори, но няма
с кого да състави коалиционно правителство. Точно, както
и Борисов не може да управлява, понеже партията ГЕРБ, на
която е лидер, е нежелана за
коалиционен партньор от други политически субекти, като
изключим ДПС. Дори в Турция
се говори, че президентът Ердоган, - другият голям „приятел“ на Бойко Борисов, няма

да се кандидатира за нов мандат през 2023 г. Вместо него
управляващата Партия на
справедливостта и развитието щяла да издигне кандидатурата на сегашния министър
на отбраната Хулуси Акар.
„Панта реи!“ казвал древногръцкият философ материалист Хераклит. Сиреч, „всичко тече, всичко се променя и в
една река не можеш да се изкъпеш два пъти“. Само мераците
на Бойко Борисов да командори партията и държавата, са
неизменни. Доказват го и партийните листи за парламентарните избори, където той е водач
в два МИР. На избираеми места
са поставени и други ръководни
гербери, като скандалните бивши министри на вътрешните работи Младен Маринов и
Христо Терзийски, авторът на
скандала „Кумгейт“, той и бивш
министър на енергетиката Делян Добрев, бившият министър на труда и социалната политика Деница Сачева, председателят на ПГ на ГЕРБ в 46-то НС
Десислава Атанасова, бившият
вицепремиер, отговарящ за еврофондовете Томислав Дончев,
бившият министър на енергетиката в третото правителство
на Борисов Теменужка Петкова и новоизпеченият гербер и
заместник-председател на ГЕРБ
Даниел Митов, който мина и
през МВнР. Липсва само уличеният в недеклариране на оф-

шорна фирма Николай Младенов, бивш външен министър на ГЕРБ и бивш специален
представител на ООН за Близкия Изток. От ГЕРБ уверяват, че
подредбата на листите е направена от Централната Изпълнителна комисия. Всички знаем обаче, кой петел кукурига в
тази тоталитарна „шайка“, според книгата на Антон Тодоров.
Както „посъветва“ председателя
на СОС Елен Герджиков да подаде оставка, понеже не защитавал ГЕРБ от нападки, така Борисов номинира еднолично за
кандидат-президент ректора
на СУ професор Анастас Герджиков. Формално професорът
беше излъчен от Инициативен
комитет, но няма как да му повярваме че е надпартиен, когато
кандидатурата му се подкрепя
от ГЕРБ. Не ни се вярва герберите да не са му поставили условия
в замяна на своята подкрепа. И
Росен Плевнелиев се опита да
играе на надпартиен вечерта
след като беше избран за президент, но Борисов бързо го
приземи и без малко да му извади окото в опит да му издърпа ухото. Едно е демокрация,
друго е герберско-борисовска
демокрация! Ако, както показва последната анкета на „Алфа
Рисърч“ сред твърдо решилите
да гласуват, Анастас Герджиков се провали на изборите за
държавен глава, ще опита жилото на тази „подкрепа“, като
бъде обявен за единствен виновник за преизбирането на
Румен Радев. Проучването на
„Алфа Рисърч“ дава преднина
на Румен Радев от 42,6%, пред

ОПТИМИСТИЧНИЯТ

ценности, принципи и идеали,
предопределя нерадостното ни
бъдеще.
Всички начинания на управляващите през този период, които водят до разграбването на сътвореното от народа национално богатство, които предопределят и унищожаването на
основните структури на материалното и духовното производство, наред със съсредоточаването на националното богатство в
ръцете на местни и чуждестранни лица, и въвличането на страната във военното противопоставяне с Русия, се натрапват на
народа ни, въпреки неговото неодобрение, воля и съпротива. Българската нация днес е въвлечена
в спиралата на дълбоко вътрешно разделение. Расте инерцията
на центробежните сили; дезинтеграцията обхваща всички нейни физически и духовни сегменти! Нацията е пред опасността да се разпадне и да изчезне
АКТУАЛЕН ГЛАС

като субект. Затова допринасят в голяма степен и външните сили. Те отдавна мечтаят
да видят „България без българите“ и умело тласкат управниците ни към поведение, което изправя държавата и нацията пред риска да изпаднат от
своята историческа и духовна
орбита. И възниква въпросът: в
това състояние на безтегловност,
в отсъствието на вярна посока за
развитие и без оптимистична
визия за бъдещето, какво ще
завещаем на идните български
поколения?
Смисълът на онова, което
става пред очите ни, може да се
определи като повсеместно отчуждение. Отчуждаваме се от
историята си; стесняваме своето етнокултурно пространство;
линията на съдбата ни все повече изтънява... все по-често найважно се оказва последната политическа победа. От нея започва и новото летоброене. И всичко

преди това става обект на отрицание, на поругаване, на обструкции и цинизъм. Заличават се историческите надписи; събарят
се паметници; пренаписва се
историята; рушат се авторитети; отхвърлят се имена, свързани с огромни постижения на
науката, културата и изкуството!... Изопачава се грубо историческата истина. Робството се
представя за „присъствие“. Ботев е заподозрян в предизвикването на етнически сблъсъци. Захари Стоянов отново е
преоценен, отново е жертва на
предразсъдъци. Герои се представят за екстремисти и терористи, за разбойници. Престъпници и убийци се реабилитирват като герои и мъченици
на свободата! Отчуждаваме се
от националния идеал. Всичко
българско се обезценява. Бягството от България, желанието
да се работи във и за друга държава, се възприема като проброй 37, 19 октомври 2021 г.

НИЩО НОВО!

професор Герджиков – 28,1%,
Лозан Панов - 8,2%, Костадин
Костадинов - 3,9%, Валери Симеонов - 1,8% и Волен Сидеров
- 1,6%. Далеч зад тях са Веселин
Марешки, Йоло Денев и други
„олимпийци“, за които е важно
да участват. Анти-Радевската
реторика няма да им помогне.
Включително на Лозан Панов,
който нарече Радев фалшив
герой, понеже подписал указа за назначаването на Гешев
за главен прокурор, вместо да
го задържи, с риск да бъде обвинен в нарушаване на Конституцията и да бъде „импийчнат“. Обаче Радев излезе при
протестиращите срещу Борисов и Гешев, докато „храбрият“ шеф на ВКС изчака да му
изтече мандата, за да „изока“.
И е крайно време да спре да се
прави на герой с късна дата.
Защото, иска или не, с участието
си на първия тур на президентските избори той помага на Борисов и неговия кандидат Герджиков да стигнат до балотажа.
Така стоят нещата и с кандидат-президента на ДПС
Мустафа Карадайъ. И той пресоли манджата, като се хвана за
двойното гражданство на Кирил Петков, назначен от Радев
за служебен министър на икономиката. Защо човек, отказал се от канадското си гражданство да не може да бъде
български министър, а човек,
заявил, че неговата родина
майка е Турция, да може да се
бори за президентския пост?
Очевидно и в ДПС имат особено разбиране за законност, демократичност и патриотизъм.

Те се позовават на Конституцията, приета през 1991 г., както пиян се подпира на стълб
от уличното осветление: не за
да му свети, а за да не падне!
Пропускат обаче факта, че когато се приемаше тази Конституция, от България още не бяха
изтекли в чужбина над 2 млн.
граждани. Които получиха

раждане“ - 2,9%; ВМРО - 2,1%
и други - 5,4%. А според анкетата на „Екзакта Рисърч Груп“,
проведена сред 1025 души в периода 06-12 октомври, подкрепата за партиите е по-различна: ГЕРБ-СДС - 23,5%; „Продължаваме промяната“ - 15,5%;
ИТН - 15,2%; БСП - 15,0%; ДБ
- 10,2%; ДПС - 9,7%; ИБГНИ 2,6%; ВМРО - 2,5%; “Възраждане“ - 1,9% и други - 4,2%. Тези
данни, колкото и противоречиви да изглеждат, би трябвало да
направят ръководствата на пар-

Никой не попита Карадайъ защо човек, заявил че неговата родина-майка е Турция, може да се
кандидатира за президент на Република България.
право да гласуват на българските избори, но не и да се кандидатират за народни представители, президенти и министри. С това криво разбиране
на демокрацията като дело на
върховете, са изготвени и изборните листи на ГЕРБ, ДПС
и ДБ. Нещо, за което бившият съдия Методи Лалов укори
Христо Иванов, Ивайло Мирчев и Антоанета Цонева. Да
му мисли кандидат-президентът Лозан Панов, който разчи-

СВЕТОГЛЕД

ява на предприемчивост и израз на свободолюбие.
По официални данни около
три милиона български граждани са напуснали страната!
Темпото на емигриране през годините почти се запазва. Хиляди хора се чувстват излишни в
родината си. Нямат работа, нямат земя и не виждат тук своето бъдеще. Пред тези обстоятелства те са изправени пред
трагичния избор: или гладна смърт, или нечестен живот
в Родината! Другият начин за
оцеляване е да емигрират в
друга държава. Този принудителен избор твърде често ги поставя в ръцете на спекуланти, на
фалшификатори, на корумпирани посредници, които уж уреждат емигрирането им, съгласно
правото на свободно движение,
представяно като висша „европейска ценност“.
Всеки призив за национално достойнство, за възраждане

та на подкрепа от ДБ. И той ще
бъде нарочен за виновник, зад
който ще се скрият истинските архитекти на предначертания провал на „демократите“.
Реденето на листите отгоре надолу не е нова практика и за ДПС. Ето защо, напук
на списъка „Магнитски“ и Досиетата „Пандора“, скандалният „най-голям дарител“ на
ДПС Делян Пеевски отново
ще е водач на две листи, едната от които във Велико Търново. Понеже вече ще му трябва

на националната идея, се обявява за националсоциализъм.
По първите политици постоянно
демонстрират излишък на привързаност към чужди национални ценности. Умножават се
разни „фонски“ и „фенски“ настроения и начинания, които по
изкуствен начин увеличават „англофони“, „франкофони“, „туркофони“ и т.н. Привързаността
към българските национални
ценности и символи се смята
за признак на тоталитаризъм.
Спада раждаемостта, а родени
деца са продават на чужденци;
други се изоставят на произвола на съдбата. Българки отказват да раждат, предпочитат удоволствия извън брака,
отдават се на проституция, на
сводничество. Разни посредници ги изнасят като секс робини в
чужбина. Духовната атмосфера в
страната все по-плътно се зарежда с чужди интонации - песни,
речи и духовни ценности, от-

брой 37, 19 октомври 2021 г.

депутатски имунитет, какъвто впрочем ще трябва и на Бойко Борисов. Ето кое буди отвращението на избирателите, констатирано от социолозите. Според последната анкета на „Алфа
Рисърч“, проведена в периода
4-10 октомври сред твърдо решилите да гласуват, предпочитанията са както следва: ГЕРБ
- 23,1%; БСП - 16,8%; „Продължаваме промяната“ - 15,9%;
ДБ - 10,9%; ИТН - 10,4%; ДПС
- 9,3%; ИБГНИ - 3,2%; „Въз-

тийните централи по-скромни.
Особено впечатляващо е сгромолясването при ИТН. Дано
то да отрезви техния аятолах
Слави Трифонов, който заедно с Христо Иванов и Атанас
Атанасов осуети сформирането на редовно правителство
още в 45-то и 46-то НС. Но фактът, че Трифонов поставя електронното гласуване като предварително условие за участие
на ИТН в коалиционно управление, а последните двама заста-

личаващи се с ниска художествена стойност и открита антибългарска насоченост на своето въздействие. Отчуждението
се изразява и в отродяването на
много съставки на българската
нация.
Духовното отчуждение се
подсилва чрез продажните
средства за масово осведомяване – телевизия, радио, вестници, чуждонационални филми, песни, видеопродукти и т.н.,
които се надпреварват да запълват духовния вакуум, в който
е изпаднала нацията. Не се забелязва, че в тях съвременният
българин се сблъсква с един напълно чужд на своята духовна
нагласа свят от герои, картини, художествени образи, естетически абсурди. Все по-безспорно става обезбългаряването
на духовното ни битие. В същото време се извършва и своеобразно културно прочистване на България като духовно
пространство. Отчуждение от
един оптимистичен светоглед за
по-добро бъдеще става все поважен елемент в живота на на-

цията. Неговите основни характеристики се обозначават със
събирателния термин безверие,
което се чувства все по-силно
и присъства навсякъде. Някои
от неговите проявления са:
• Всеобщо болезнено обезверяване;
• Липса на обединяваща
идея;
• Живот на дребно, без високи цели и идеали;
• Загуба на доверието между хората, отчуждение, злоба;
• Нихилизъм, изцяло подчинен на духа на отрицанието;
• Живот без полет и въображение, живот за деня, а не
за вечността – щастие сега,
на всяка цена и с всички средства;
• Загуба на любовта към
другите, към живото и живота,
груб индивидуализъм и пълно
безразличие към обществените
интереси, завист;
• Липса на съзнание за отговорност и присвояване на общото благо за свои егоистични
цели;

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

наха зад президентската кандидатура на Лозан Панов, вместо
зад Румен Радев, показва колко бавен е процесът на политическото отрезвяване у нас. Сякаш за да потвърди това, жребият в ЦИК постави на първо
място в листата на кандидатите
за президенти вечния „протестър“ Йоло Денев. Втори е русофилът Николай Малинов,
трети е Росен Миленов, четвърти е „патриотът“ Валери
Симеонов, пети е лидерът на
„Възраждане“ Костадин Костадинов. Действащият президент Румен Радев е с номер 6,
кандидатът на ГЕРБ, професор Герджиков е с номер 15, а
кандидатът на ДБ Лозан Панов – с номер 19. Последен с
номер 23 е Веселин Марешки.
По ирония на съдбата списъкът започва с един побъркан
и безнадежден авантюрист
и завършва с човек, осъден
на две инстанции на 4 години затвор! Само странното туткане на ръководения от Лозан
Панов ВКС, който още не се е
произнесъл като последна инстанция по делото на Марешки, го спасява временно от затвора. Безнадеждната ситуация в нашето правораздаване
може да се опише с казаното
от Капитан Петко войвода в
едноименния филм: „Умрял да
цериш, луд да тешиш, пиян да
черпиш!“ Дали тя ще се промени след изборите? Ще поживеем, ще видим!
Несъмнено ще преживеем и
икономическата, и енергийната и здравната кризи, но
дали ще видим свестен и честен
политик начело на държавата?
Това е въпрос с повишена трудност. Защото, както пише Ботев, „Свестните у нас считат
за луди“.
• Комерсиализация на изкуството и постиженията на
културата, превръщайки ги в
масово и тотално разложение
чрез подхранване на първичното, скотското и бездуховното у
индивида;
• Масова десакрализация и
дехуманизация.
Въпреки известните си терзания българинът винаги в душата си е поддържал светлината на една непомръкваща надежда, която е била и негова
пътеводна звезда. Наш свещен
дълг, дълг към тези, които идват след нас, е да поддържаме
този пламък на жизнерадостния светоглед, с верността към
който българинът е оцелял и
ще пребъде във вечността чрез
безсмъртието на великите дела,
които придават смисъл на всяко
историческо битие.
В това се състои и дълбокият смисъл на усилията ни да заменим духа на отрицанието и
скептицизма с култ към съзиданието и един оптимистичен
светоглед за живота.
На стр. 4
Стр. 3

От стр. 1

България бе заставена да
плати неимоверната цена на
икономическата и стопанска
разсипия, която като смерч обрули съзидателния труд на цял
един народ, дръзнал да се нареди на достойно място сред проспериращите нации, със свой значителен дял в съответните сектори на международното разделение на труда. Бяха закрити под
натиска на водещите държави
в ЕС черната металургия и машиностроенето; съсипани бяха
земеделието и преработвателната промишленост; с едно
драсване на перото на г-жа Меглена Кунева бе декларирано,
че след седем години чужденци
ще могат да закупуват българска земя! Над 2300 предприятия, фабрики и заводи просто
бяха изринати от тежкия булдозер на националните предателства и съглашателства.
Като в геята огнена

те погълнаха 4 реактора на
АЕЦ „Козлодуй“, над 1 милион
работни места и близо 3 милиона живота на „изпарени“ в небитието българи.
Някой вярва ли все още,
че след толкова страшни демографски и стопански ампутации, България върви към
просперитет и благоденствие?
Някой вярва ли, че изтерзаното ни Отечество може да възстанови своето икономическо
и национално здраве с производства на ишлеме, с изстрадани гурбетчийски пари или под
упойката на кохезионния морфин на т.нар. европейски програми? Държава, в която 71 % от

БЕЗПОЩАДНИЯТ ВЯТЪР

БВП се формира от сферата на
услугите, включващи и алкохолния, и т.нар. секс туризъм, нима
може да осигури достойно бъдеще за народа си? На България й е необходим нов национален проект и нов исторически път. Необходимо й е ново
пробуждане и ново осмисляне
на обстоятелствата, които поставяха и поставят Отечеството в опасност.
Надежда има, защото привършва с лековерното пиянство на този народ; защото отрезвяват несретниците от фургоните за берачи на ягоди, портокали и мандарини; защото
се освестяват и миячите на чинии, и шофьорите, спящи по
кръстопътища и паркинги на
„солидарна и социална Европа“. А
тук, историческият вятър на истината издухва миражите за преуспяващото европейско бъдеще
на България. Обещаваха ни свободно движение, Шенген и тути-кванти, ваканции на Канарските острови и европейски
рай, по-сиропиран и по-чувствен дори и от мохамеданския. А
се получи така, че днес пред нас
стои с цялата си строгост и шаячна правда, главният въпрос:

рода ни, да я концентрираме в
мощен импулс към Бог, небеса
и звезди, и да извикаме, че ще
се борим за България!
Че ръцете си ще превърнем
на чукове, главите си на бомби, но тази земя, отредена ни
за дом, хляб и гроб, ще остане
българска земя; че е неизтребим българският корен, че ядрото, волята и огънят на българския патриотизъм е в неизтощимите дебри на националния дух. И че този дух, събрал
воплите и клетвите на нашите предци, ни нашепва отговорността за главния смисъл на живота ни – спасението на България!
Това е главната задача на
всички задачи: спасението на
народа и неговата държава! Защото ако имаме народ, можем
да имаме и държава. Ако имаме държава, можем да се борим
тя да бъде социална и правова,
справедлива и честна, единна
и непоколебима за правата и задълженията, според българските закони, на всички граждани и
етноси, деца на тази земя, пропищяла от робства, лъжи, раздори и
безпътици.
Днес ядрото на смисъла на
глобалния
проект, в мелницаКак да спасим от изчезване
та на който сме натикани, е да
народа си?
бъдат торпилирани извечните
Как да съхраним държавата основания на битието, на нана българите?
родностния живот, на традиКак да мобилизираме и циите и принципите на човешмалкото силица, останала в на- кото съществуване. Централи

и институти, личности, авторитети и институции, говорят открито с езика на Малтус и Менгеле за излишните деветдесети от човечеството, които само
консумират и без това „ограничените ресурси на Земята“, които
не творят история и култура,
а само възпроизвеждат своята
безполезност.
От края на 20 век и вече второ десетилетие в 21-ви век, светът живее в чудовищния паноптикум на понятията за демокрация и права на човека,
обезсмислени от безотговорните аргументи на силата; на двойния стандарт; на безнаказаността
и арогантността. Слабият винаги
е бит, и малкият винаги е беззащитен. Свободата е робство,
войната е мир, а на мошеника
е невъзможно да кажеш мошеник, защото ще обидиш Моше,
и нали светът е пари, той ще те
заклейми като популист, националист и дори антисемит!
Медиите под контрол само
пудрят и разкрасяват лика на
тази отблъскваща действителност и като хилядогласни рупори на непререкаемото право на
силния, обявяват кое е добро,
кое е лошо, кои са държавите,
партиите, политическите личности и лидери изгои, популисти,
националисти или комунисти,
които трябва да бъдат заклеймявани. Но въпреки всичко, съпротивата е неминуема.
На привидността, в която

живеем, и в която настоятелно ни препоръчват да вярваме,
трябва да бъде сложен край. И
аз пиша това, и заставам зад
думите си с пълната решителност на човек, който независимо от цената, цели 32 години винаги е отстоявал с „Нова
Зора“ истината и правдата.
Който, ведно със своите другари,
се е старал да изпълни със съдържание истинския смисъл на понятия като дълг, смелост, Родина, народ, отговорност...
Днес обаче,
пред абсолютното господство
на фактите,

е непростимо и недопустимо да крачим безхаберни по
килима на празните думи и
клетви, на Учиндолския чалга патриотизъм и „спасителните увещания“ на наглия харвардски идиотизъм. Този път
води към ада на мизерията,
на прииждащия като цунами
глад, на тоталната разруха на
мирозданието, наречено Отечество.
Съветникът от Републиканската партия в САЩ Марк Морено, написа в своята излязла
преди месеци книга „Зелената
измама“, че „хората стоящи на
върха и движещи това шоу, са хуманоидни чудовища“; австралийски експерт призова европейците да измъкнат главите си от
облаците и да направят някои
елементарни сметки. И наистина, тоталната декарбонация,
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Спасението е да бъдем преобразени в умовете и просветлени в сърцата. Така ще спрем
отдалечаването, взаимното
отчуждение, ще можем да се
върнем към изворите на човешкото щастие и духовната
самоличност, ще се сдобием
със залога на оцеляването ни
като култура и нация.
Богът, който търсим, е в
нас. Адът и раят са в нас. Месиите сме ние сами на себе си и
на всички заедно. Първородният грях не е мит, изчезнал безследно в мрака на забравата.
Той живее и днес, за да ни напомни, че ние го повтаряме и
сега. Всъщност каква е разликата между действието на Адам
и Ева в градината Едем и нашите изкушения, на които се отдаваме на всяка крачка? Изворът
на любовта и милосърдието, на
благородството и човечността е
в нашия ум и в нашето сърце.
Това никога не е късно, освен
в случая ако една нация е решена да се самоунищожи. Българинът е оцелял, преминавайки през много по-тежки катаСтр. 4

строфи. Когато му е било необходимо, той е раждал своите
будители и герои. Има ги и
днес. Чувстват го и грабителите, и бандитите. С една дума,
настъпва времето на благоразумието, на съзиданието, на
справедливостта, на сигурността и достойното национално
въздигане. Навярно това е един
от малкото положителни резултати от онова, което цинично се
нарича преход. Заслужава да се
отбележи още един положителен резултат: през този преход
в България за първи път разбрахме какво е дисидент, защо
огромна част от народа се превръща в открита опозиция на
управляващите и на техните външни благодетели. Доверието към тези, които свързват
своите имена и дела с „прехода“
се топи с всеки изминат ден. И
още нещо, много важно: всъщност именно последните тридесет години от най-новата ни
история, помагат да осъзнаем
необходимостта от действителен преход от разруха към съзидание, преход към достоен
живот на всеки член на обще-

ството, в което трудът и творческият талант ще бъдат въздигнати в единствен критерий на
национално достойнство. Поуката от преживяното през последните години е, че все повече хора виждат в единението, в
името на тържеството на идеята
за справедливо общество, залога за оцеляването и по-нататъшното развитие по законите на хуманизма и прогреса.
Затова не бива да се забравят вечните уроци на собствената ни национална история. А един от тях гласи: когато е обезверен и объркан в
духовните си ценности, народът търси упование и надежди във всички ония морални
и културни качества, които
носи в душите си. Тези стабилни и положителни български традиции, родили безсмъртната легенда, за чийто
символ е обявен снопът на
Кан Кубрат, който обединява
множество племена в силен
и респектиращ съюз, наречен Велика България. Именно идеята да бъде събрана в
едно националната енергия
ВЪПРОС НА ДЕНЯ

на народа ни е довела до раждането на първия държавен
девиз „Съединението прави силата“. Нея можем да я открием още преди дванадесет века
в известните Крумови закони:
не лъжи, не клевети, не кради, живей от собствен труд, а
не от просия. Повече от хиляда години всяко българско семейство е внушавало на своите деца и внуци тези кратки,
но жизнено важни максими.
Затова по своите нравствени
качества българският народ
дълго време се е откроявал
не само от Балканите, но и на
Европейския континент. И
чуждите пътешественици, които са преминавали през нашите земи, се удивявали, че този
забравен тогава от света народ, се отличава с най-добрите качества, които може да се
открият по света. С времето
този исторически факт води
до осъзнаването на истината,
че Светлината винаги идва от
Изток.
Да бъдем такива, каквито
сме в своята историческа автентичност е светая светих на

волята ни да оцелеем. Това налага за нищо на света да не допуснем да бъдем откъснати от
орбитата на православно-духовната ни славянска идентичност. Ето, това се изисква
от нас, за да запазим за себе си
и да предадем на поколенията
болезнената чувствителност
към опитите за правото ни на
място под слънцето. Трябва да
бъдем яростни и непримирими към всеки опит за оспорване на славянската ни принадлежност.
Както пише видният европейски хуманист и носител
на Нобелова награда Алберт
Швайцер (1875-1965): „Животът на човека придобива дълбок и богат смисъл, когато е
основан на оптимистичен светоглед. Оптимистичен е оня
светоглед, който поставя битието над нищото и с това утвърждава света и живота като
нещо само по себе си ценно…
Стремейки се към това, ние ще
подобрим условията за живот
на отделния човек, на обществото, на народите, на човечеството“.
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обявена като „Зелената сделка“
от Урсула фон дер Лайен, още
на 11 ден от встъпването й в
длъжност като председател на
Европейската комисия, изисква годишно 260 млрд.евро! До
2030 г. за тази цел ще са необходими 1 трилион евро! А Фондът на Европейския съюз ще
разполага само със 100 млрд. за
една година! Но, за да се формира този фонд, всяка страна,
член на Евросъюза, ще трябва
да плаща по 1/4 от брутния си
вътрешен продукт! Това обаче
нито се споменава като факт,
нито се разяснява като обстоятелство. Размахва се само рекламата за „100 млрд. евро“ пари на
куп, колкото да послужат като
сиренце в капана за мишки.
При тази сума нашите харвардски котараци само тайничко се
облизват и очите им святкат недвусмислено. Сигурно отдавна
вече са приготвени и схемите за
разкостването на българския дял
от 13 млрд. евро. Само че дори за
нищожния спрямо тях Фонд за
справедлив преход, за да се използват неговите 1,3 млрд.евро,
условието е България да затвори топлоелектрическите
си централи още преди 2030 г.!
Това никой не го казва на народа. И защото миньорите от Маришкия басейн протестират, Европейската комисия целомъдрено не обявява срок за закриването на мините. Кой да им
каже, че българите няма начин
да не се досетят, че щом няма
ТЕЦ-ове, няма да има и необходимост от експлоатация на въглищните мини!...
Премиерът Стефан Янев заяви, че ще се опита да убеди
Франс Тимерманс, поне въглеродните емисии да не бъдат заплащани. Брюкселецът се отби
тъдява, колкото да го посрещнат
със свещи синдикалистите, които иначе дружно мълчаха, когато Борисов се е съгласявал на „неминуемото осъществяване на
зелената сделка“. И когато е подписал, че до 2030 г. въглеродният отпечатък на страната ни
ще бъде намален до 55%.
Днес е времето когато ясно и
високо трябва да заявим, че взеха и хляба, и поминъка на този
народ; че прокудиха и децата
му, че вече повече от 30 години той живее в света на болката. Че не трябва да вярва
в поцелуйковщината и сладките-медени! Че не бива да се
предоверява! Вчера му пробутаха Истанбулската конвенция,
представиха му я като добродетелна мома, която трябва да бъде
защитена - правата на жените,
санким, и никакви джендър-мендъри, и „ала-бала шикалка!“, както би казал неистовият поп Минчо! Днес обаче някой вече е заложил живота на народа в „Зелена-

та сделка“. И пътят към ада пак
е постилан с добри намерения:
13 млрд. „джобни пари“, Фонд за
справедлив преход и пр., и пр.
Крайно време е да се каже, че ЕС
е създаден с едничката цел да
бъде концентриран финансово-промишленият капитал на
европейските и мултинационални компании; да бъдат заздравени неговите позиции в
конкурентната вътрешновидова борба.
Европейският съюз може да
бъде представян и като красива
измислица, и като осъществена
за някого мечта на социалното общежитие. Но истината е,
че той е Клуб на богатите, които винаги ще бранят домогванията на бедните до собствената си трапеза. И винаги ще измислят все нови и нови критерии, за да ги държат настрана
от нея. Откакто свят светува, никой не обича бедните роднини, а
бедните приятели – още по-малко. Абсурдно е да се вярва, че
някой от цивилизованата вълча глутница се е загрижил да
ни направи по-богати и щастливи. На всичко отгоре,
днес вече нищо не е като
вчера.

Европейският капитал е в
особено положение, намира се
между наковалнята на американската икономическа доктрина и тежкия чук на китайската производствена хегемония. Глупак и наивник би бил
всеки, който все още вярва, че
Европа, с бекграунда на своя исторически вълчи нагон и презрително отношение към „овцекрадците от средното течение на Дунав“, може да се втурне в спасителни хуманитарни
акции, че и във възраждане,
дори на погубени от самата
нея икономики, какъвто е случаят с нашата. Главната нейна грижа е да осигури на своя
капитал и своите капиталисти
безпроблемен единен пазар,
мобилна и послушна работна сила, удобно социално разнообразие между регионите,
което от своя страна да осигурява необходимата и удобна
възможност за противопоставяне на интересите на работници и професии. И единната
валута е най-пригодното за тази
цел здраво въже. Това е причината по която ни набутаха в т.нар
„Чакалня на еврото“. Да не би
обаче израз на нещо друго да е
„Планът Макрон“, за елиминиране на автомобилните превозвачи от страните в Източна Европа, за сметка на френските и автомобилните компании от Стара Европа? Морално ли е това?
Не е! Справедливо ли е? Не е!
Протестираме ли срещу това –
протестираме. Можем ли обаче
нещо да направим в Европей-
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ския парламент, където България изпраща общо квота от „х“
депутати, при това разделени
в няколко противостоящи си
партии? Не, не можем!
Колкото и тежки социални и
национални последици да имат
решенията на ЕС, те не могат да
бъдат атакувани в Европарламента по простичката причина, че не са приемани в него!
Така са защитени веднъж чрез
липсата на чуваемост и втори
път, с винаги осигуреното алиби на съществуващата евро-

формулата на надеждата
остава същата: Единен
народен фронт!

През 2009 г., когато го предложихме на БСП, ние го бяхме
нарекли „национален“ и бяхме
добавили към това стряскащо
име и уточнението „за спасение
на Отечеството“. До скоро във
властта битуваше един епигонстващ Национален фронт
за спасение на България. Съществуваше, колкото да подмени смисъла на думите и да
подмени указателните табели
по пътя на българския патриотизъм.
Ядрената мощ на тази идея
обаче, е в потребността от всеобща национална цел, оплоде-

Синдикалистите, които дружно мълчаха, когато Борисов се
подписваше безусловно под всички искания за зелената сделка,
посрещнаха Франс Тимерманс със свещи. По-добре би било, според нас, миньорите да го бяха посрещнали, с кирки.
конструкция. Което означава, че
парламентаризмът е заобиколен
два пъти. Веднъж – на национално, и втори път – на европейско равнище.
Трябва да признаем достойнствата и конструкторската мощ на Клуба на старите
колонизаторски държави. Отвън и отдалеч сградата на ЕС изглежда като някакъв лъскав дворец от Царството на социалната държава. Но зад тази фасада,
безхлебникът от Източна Европа може да открие само студеното безчувствие на надзирателя-бюргер към унтерменшените, които си мислят, че и
те са хора.
Ако някой иска да онагледи
нарисуваната от мен картина с
образ, нека да намери снимката
на позабравения вече еврокомисар г-н Ферхойген. Не е реч
за това, че неговият вид бе на човек, който току-що се е целувал с
печка. Реч е, че и преди 20 години
той гледаше на България като
на централноафриканска република, в каквато всъщност успяха да ни превърнат. Той знаеше истината за предопределеното българско бъдеще и можеше
да си позволи презрително да
ни се надсмива в лицето.
Ето, с това един Минчо
Минчев, вестник „Нова Зора“
и партията със същото име, не
могат да се примирят. И няма
да се примирят никога! В този
смисъл

на с идеите на неизтребимата
социална кауза, плът от плътта на неугасимия дух на българския патриотизъм. Това са
основанията на идеята за един
Единен народен фронт, който
иска да избави България от волтовата дъга на наближаващия
геополитически сблъсък, от гибелното пребиваване на народа ни в съюз, чиято цивилизационна мелница набира все поопасни обороти. Какво друго
освен път към ада на мизерията, глада и тоталната разруха
е коварната задача на капана,
наречен „зелена сделка“. И има
ли тя пряка или косвена връзка с пандемията на Ковид-19;
с инфодемията на „медиите под
контрол“; с т.нар. глобално затопляне?...
Сума сумарум, не е ли всичко това инструментариум,
улесняващ „високо благородната цел“ на „Комитет 300“ в осъществяването на идеята за редуциране населението на Земята? Каква ти тук ниско въглеродна икономика? Какъв
ти инвестиционен бум, високи
заплати и нови работни места! Целта е увеличаване на дълга на най-бедните държави и
предизвестен крах на техните
обезсилени и без това икономики! Сякаш сме забравили как
и защо бяха затворени 4-те реактора на АЕЦ „Козлодуй“?! Дори
Жак-Ив Кусто, обвеяният от изследователска слава мореплава-

ВЪПРОС НА ДЕНЯ

тел, бе цанен да прелети с хеликоптер около атомната ни централа и още там, във въздуха,
да се произнесе, че тя трябва
да бъде... закрита! Откъде чуха
ехото на тази негова резолюция
Дедо Цар и Станишев, и пр. визионери на българското бъдеще, та тутакси пожертваха 3 и
4-и блокове на АЕЦ „Козлодуй“,
за да бъдела осъществена националната, според тях, цел – членство на България в Европейския съюз. За „целта“ всички
сме слушали много. Да бяха казали нещо обаче за шикалкавенето около строежа на АЕЦ
„Белене“, за спирането на строежа на газопровода „Южен поток“ и нефтопровода „БургасАлександруполис“! За тези неща
изпечените визионери мълчат.
А Станишев дори благодари
на Франс Тимерманс за неговия
голям жест, че дошъл в България
за Форума за „зелената сделка“ и
затова, че се срещнал с миньорите, които „естествено са разтревожени за своята работа“.
Колко изискано, с какво разбиране и дори със съчувствие, са
изпълнени думите на другаря
Сергей!
Не за „своята работа“ са разтревожени те, другарю Станишев! За хляба е реч. А погледнато по-нашироко – за хляба
на България! Един корав залък
ни е останал и него искате да
ни отнемете!
„О, цивилизовани европейски
вълци! И вас ще ви заплати човечеството, когато и да е и дето и
да е! Да, ще заплати, когато настане страшният и правосъдният съд на народите, на всичките
паразити, изедници и мъчители
по всички краища на света! Аз
вярвам в това и казвам Амин!“
Ето, тези думи на Ботев,
трябваше да кажеш на Тимерманс, другарю Станишев. Разбира се ако поне мъничко те
болеше за България. И за народа ни. И не повтаряй нелепости за изгубените гласове на БСП.
Те са в графата на твоята сметка.
Твоя е „заслугата“ и ти си отговорният за нея. А не, „заиграването на БСП с популистки партии и идеи“. Не мислиш ли, че
„европците“ от Брюксел, нещо
прекалявате? Всичко, което
не ви отърва наричате популизъм; всички разкрити ваши
планове, които ви изобличават
в антихуманни заговори, наричате „конспиративни терории“; всички троцкисти, ведно
с троцкистките им тези, наричате „автентичен социализъм“!
Стига, Сергей!
Има Бог и Бог вижда!
Не в силата е Той, нито в чиновническото благополучие,
платено с безразличие към
болките на Отечеството!
Той е в Правдата!
И Негова е победата, защото Той е Пътят, Истината и Животът!
И безпощадният вятър на
Историята!
Стр. 5

ПП „НОВА ЗОРА“ – НА ПОЗИЦИЯ В
ПОРЕДНОТО СРАЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
Уважаеми членове и симпатизанти
на ПП „Нова Зора“,
Драги читатели и съмишленици,

Безплодни бяха усилията на народа в изборите за 45-то и 46-то Народно събрание. Избраните не оправдаха народното доверие. На
14 ноември предстоят два нови важни избора – за президент на Република България и
за народни представители в 47-то Народно
събрание.
През всички години, през които сме заедно, ПП „Нова Зора“ и вестник „Нова Зора“ винаги са препотвърждавали своята пълна отдаденост на каузата за Отечеството. На борбата
за българско бъдеще и български хляб за народа ни.
И сега ви призоваваме: с открити чела и
сърца да защитим правото ни за място под
слънцето, да защитим името си на българи
и стопани на тази земя.
Политическият съвет на Коалиция „БСП
за България“ утвърди позициите и имената от

ПП „Нова Зора“, с които партията ще участва
в парламентарните избори на 14 ноември
т.г. Всички имена са ви добре известни. Хората зад тях, както и деянията им – също! Днес
мнозина се кълнат, че няма да предадат народа. За 32 години, народът е разбрал за нас, че е
напълно немислимо да го направим. И в този
смисъл клетви не са необходими.
Дръжте по-високо и от гръмоотводите
честните си чела!
Не в силата е Бог, а в правдата!
Подкрепете ни!
Гръмоотводите улавят мълниите. Гръмоотводите укротяват мълниите! Ние никога не
сме се страхували да бъдем гръмоотводи за бедите на народа.
Днес ви обещаваме, че след хаоса и бурята,
ще установим светъл и мирен ден за България.
Нашият избор в президентската надпревара е за генерала на надеждата - Румен Радев
и за Илияна Йотова, като негов вицепрезидент. Не се подвеждайте по сладки и медени!
Повярвайте ни и гласувайте за победата!

Минчо Минчев е роден на 25 септември
1944 г. в с. Коларово, област Стара Загора.
Пренася през годините името на поп Минчо
Кънчев. До 1982 г. е локомотивен машинист
в Локомотивно депо „София“. От 1 ноември
1982 г. преминава на работа във в. „Транспортен глас“. От 1991-1997 г. е главен редактор на
списание „Железопътен транспорт“.
Минчо Минчев е поет и публицист. През
1973 г. на анонимен литературен конкурс, организиран от в. „Народна младеж“, му е присъдена Първа награда – делегат на Х Световен
фестивал на младежта в гр. Берлин. 1974 г. излиза от печат първата му стихосбирка „Баладично всекидневие“. Следват: „Безсъние в неделя вечер“, 1977 г.; „Мелница“ и „Хляб“, 1982 и
1985 г. През 1988 г. издава стихосбирката му
„Таран“. „Ризница за голо тяло“ - 1990 г.; „Ревността на боговете“ - 2005 г. През 2020 г.,
издава „Молитва за справедливост“, както и
публицистичната книга „Молитва за България“ Носител е на литературните награди „Южна пролет“, „Владимир Башев“ и Георги Джагаров. От 14.05.1990 г. е основател, издател и главен редактор на в. „Зора“, от 1997 г. - „Нова
Зора“. За 32 години е автор на повече от 1000 статии за нашето минало, настояще и бъдеще.
Председател е на ПП „Нова Зора“. Бил е народен представител в 42-то НС. Баща е на дъщеря
и двама сина: Емануела, Любомир и Емануил.
В избирателната листа
на 27-и МИР - Стара Загора - № 3
„Защо ви призоваваме да гласувате за Коалиция „БСП за България“.
Използвайте ги във вашата разяснителна и организационна дейност.
1. Налагане на съдебен контрол върху актовете на главния прокурор;
2. Закриване на специализирания съд и прокуратура;
3. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища;
4. Ревизиране на учебните програми и учебното съдържание;
5. Осигуряване на безплатни детски ясли и градини;
6. Премахване статута на търговски дружества на болниците;
7. Безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст;
8. Еднократна помощ при раждане на първо дете - 500 лв., за второ дете 1000 лв., за трето
дете 1500 лв., за всяко следващо – по 200 лв.;
9. Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които
са осигурени минимум за 24 месеца назад;
10. Увеличаване размера на майчинството през втората година от 380 лв. до размера на
минималната работна заплата от 650 лв.
11. Преизчисляване на всички пенсии спрямо средния осигурителен доход през 2017 г.;
12. Закон за защита и употреба на българския език, писменост и култура;
13. Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;
14. Подкрепа за зеленчукопроизводство, овощарство, биоземеделие и животновъдство;
15. Насърчаване обединяването в кооперативни вериги при доставки и преработка на
храни;
16. Приоритетно изграждане на нова атомна централа в Белене.
Стр. 6

Доц. д-р. Пламен Владимиров Дамянов е роден
на 29 април 1956 г. в Мюнхен, Германия. Завършил е
гимназия в София; атомна
физика в СУ “Св. Климент
Охридски”; Докторант към
Центъра по наукознание към БАН (1985–1990).
Доктор по философия
- от 1990 г. Дисертацията
му е на тема “Аналогията
като метод за генериране
на нови научни знания”.
Доцент е в Института
за изследване на обществата и знанието (2010 – досега); научен сътрудник І ст.
Работил е в Център по наукознание и история на науката при БАН. Бил е проучвател-специалист в ЦНИН, участвал е с доклади в симпозиуми и семинари в 24 национални и 10 международни научни форуми в Австрия, Унгария и България. Член е на Съюза на учените в България
от 1991 г.
В избирателната листа на 23-и МИР е № 8
Доц.д-р.инж. Костадин
Кирилов Стоичков e роден през 1968 г. в град София. Завършва Техникум
по механотехника през
1986 г., със специалност
„машинен техник“. Отбива редовната си военна
служба в НШЗО „Христо
Ботев“. Завършва висшето си образование в ТУ София със специалност „Технология на машиностроенето”. От 1993 г. работи
като производствен инженер в индустрията. От
2004 г. е преподавател в
ТУ София по машинни
науки.
В избирателната листа на 24-и МИР е № 14
Прoф. д-р Тoдoр
Мишeв e ръкoвoдитeл
кaтeдрa „Aрхивиcтикa и
мeтoдикa нa oбучeниeтo
пo иcтoрия“ в CУ „Cв. Климeнт Oхридcки“, дирeктoр
нa Цeнтър зa cъврeмeннo
oбрaзoвaниe. Председседател на софийската градска организация на ПП
„Нова Зора“. Автор на 8 монографии в областта на историческото образование
и историята на Балканите.
Автор на учебници по „История и цивилизации“за
7, 10 и 12 клас. Член на Редакционния съвет на вестник „Нова Зора“ от 1991 г.,
участник във възстановяването на Македонския научен институт.
В избирателната листа на 25-и МИР е № 12

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
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С

лед като се намеси директно във войната в Сирия през септември 2015 г., в подкрепа на режима в Дамаск, Русия се превърна в незаобиколима сила в Близкия изток. Всички големи
играчи в района (Иран, Израел, Турция, Египет и дори
Саудитска Арабия...) все повече се обръщат към Москва. Владимир Путин изглежда е новият миров съ-

ATLANTICO:
Озаглавихте последната си книга „Путин Арабски“. Защо избрахте това доста провокативно
заглавие, когато знаем сложната история на отношенията между Русия и Саудитска
Арабия?
Ролан Ломбарди: Първо,
това е намигване към Лоурънс
Арабски, известен като фин
познавач на арабския свят. С
това заглавие разкривам причините, поради които Путин,
неговите съветници и неговите дипломати, за разлика от
своите западни колеги и „експерти“, са истинските специалисти по региона и защо изглеждат винаги с една крачка
пред американците и особено
пред европейците в Близкия
изток.
Всъщност Путин е бивш
полковник от КГБ. Въпреки че е
бил разположен в ГДР по време
на Студената война, не е за пренебрегване факта, че е бил много добре обучен относно световните дела. Нещо повече, за
разлика от западняците, които пренебрегват и изоставят
дисциплини като история и
география, руснаците (подобно на своя президент, запален по тази дисциплина) винаги са с нос, забит в картата
на планетата. Следователно те
са „планетарни“, със забележителни езикови възможности,
които познават истинския ред
на нещата и света такъв, какъвто е, без идеология или догма, в
най-добрите институти и учи-

дия в региона.
Това казва в интервю за френското списание
„Atlantico” Ролан Ломбарди, геополитолог, редактор
и геополитически колумнист на сайта GlobalGeoNews.
Признат като един от най-далновидните специалисти по близкоизточните въпроси, Ломбарди беше
един от малкото изследователи, които още през 2013 г.

обявиха, че Русия ще се намеси, за да подкрепи Асад, че
руската политика в Сирия и Близкия изток ще се увенчае с успех и, че това би белязало голямото й завръщане на международната сцена. Тази година той издаде последната си книга „Путин Арабски, как и защо
Русия стана незаобиколима в Средиземноморието и
Близкия изток“.

ПУТИН АРАБСКИ
лища на планетата, наследници
на върховите постижения на
съветското образование като
Института по изтокознание
(първоначално създаден през 18
век!), Московския държавен институт за международни отношения или Военната академия
на въоръжените сили на Руската федерация (старата академия
Фрунзе). В Русия няма висше
учебно заведени по администрация и следователно няма
фабрика за извънземни технократи. И затова в най-блестящите изследователски и мисловни центрове по света, се
намира целият елит на руските лидери като Сергей Лавров,
Михаил Богданов, заместникминистър на външните работи и специален представител
на президента Путин за Близкия изток и, разбира се, бившият велик ориенталист Евгени Примаков - съветник на Пу-

брой 37, 19 октомври 2021 г.

Ролан Ломбарди
тин до смъртта си през 2015 г.,
както и неговият ученик, големият учен Виталий Наумкин,
настоящ директор на Института по ориенталистика и днес
много ангажиран в преговорите
между Русия и всички страни в
сирийския конфликт.
За разлика от Запада, който
често се втурва към еднократното събитие, руските служители като шахматисти (национална игра в Русия), винаги остават предпазливи и търпеливо анализират ситуацията,
както впрочем го доказват и последните позиции на Кремъл за
ситуацията в Алжир. Те знаят
много добре, че прибързаното преместване на фигура на
голямата международна или
близкоизточна шахматна дъска, може да има катастрофални последици в другия край

на подиума. Ето защо никога
не действат и не рискуват ако
нямат добре обмислен план и
стратегия. Но веднъж започнали да „играят“, както в Сирия, те
действат много бързо и силно,
и през повечето време, с няколко хода напред!
И накрая, Путин Арабски
също е препратка към дълга
глава от книгата, която описва голямото геостратегическо
сътресение, случило се през есента на 2017 г., когато Русия и
Саудитска Арабия, след дълго
години на регионално съперничество, най-накрая се сближиха (относно Сирия, споразумението ОПЕК + Русия...), и което
обяснява защо днес Путин остава един от редките поддръжници на саудитския наследник
принц Мохамед Бин Салман

ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

(MBS) ...
ATLANTICO: Докато повечето наблюдатели прогнозираха фиаско за Русия в Сирия,
като се започне от подкрепата й за Асад и се стигне до
прякото й участие в конфликта, за Вас, напротив, тази
намеса беше повратна точка
и щеше да подпише завръщането на Русия в Близкия Изток. Поради какви причини
Москва подкрепи Дамаск и
защо това беше успешен ход?
Р. Ломбарди: За да обяснят
намесата на Русия в Сирия, различни наблюдатели посочиха
като една от стратегическите й
цели пристанище Тартус в Сирия. Трябва да се признае, че
тези геополитически съображения бяха много реални, но аз
съм убеден, че руснаците подкрепиха Асад, защото не искаха Мюсюлмански братя да
дойдат на власт в Дамаск или
Ислямска държава на прага
си, което би могло да даде добри идеи и да послужи за модел
на определени групи в Кавказ
и в бившите мюсюлмански републики в Централна Азия. Ако
погледнем картата, по пряка
линия Северна Сирия е на помалко от 1000 км от Кавказ...
Що се отнася до военните и дипломатическите успехи
на Москва, те произтичат главно от емпиричните познания
на руснаците за арабо-мюсюлманския свят, които имат
здрави корени в реалността.
Следователно те са в услуга на
една глобална политика, при
която сигурността, националните и геостратегическите интереси се припокриват и сливат. Освен това, за разлика от
западняците, тези познания
имат предимство пред всички други философски, интелектуални или морални съображения и по никакъв начин не са предмет, както за
съжаление на френската политика в този регион, на търговията, на емоционалната или
на каквато и да е идеология.
ATLANTICO: Защо Русия
на Путин е толкова заинтересована от този регион?
Р. Ломбарди: Трябва да разберете, че това, което ние лицемерно наричаме „сложният
Изток“, за руснаците е само
тяхната детска площадка
или дори любимото им ловно поле от векове. Евразийска сила, но считайки себе си за
трети Рим, наследник на Византия и Източната Римска империя, Русия винаги е обръщала
специално внимание на този
регион.
На стр. 8
Стр. 7

От стр. 7

От Петър Велики и желанието му да получи достъп до
топли морета, до наши дни,
чрез „Великата игра“ на 19 век,
известните споразумения СайксПико-Сазонов (с одобрението на
Руската империя) от 1916 г. и съветския период, руските агенти и
шпиони винаги са пресичали и
„обработвали“ териториите на
Леванта. Например, не забравяйте, че през 1830 г. руски наблюдатели също бяха изпратени в Алжир, за да проучат (и сравнят със
собствените си завладени мюсюлмански земи в южна и източна Русия), френското завладяване на територията!
ATLANTICO: В книгата си, и
това е сърцевината на Вашата
теза, Вие твърдите, че Русия е
не само водеща държава в православието, но че тя е и мюсюлманска сила. Защо?
Р. Ломбарди: Голямата разлика по отношение на исляма между Русия и например
САЩ, Франция или други европейски страни е, че мюсюлманските общности в Русия не са
произлезли от имиграцията.
Това са популации, които присъстват в Русия от векове. Както често ни напомня самият Владимир Путин, по-голямата част
от руските автономни области
са мюсюлмански и, което е поизненадващо - ислямът е присъствал в Русия преди християнството. Всъщност проникването на мюсюлманите на
днешната руска територия се
е случило в средата на 7-ми век
(Дагестан), докато християнската евангелизация на Русия
и русите започва едва в края на
9-ти век. Истинска мюсюлманска сила (близо 15% от руското
население е мюсюлманско, т.е.
между 20 и 22 милиона - найголямото от коренните малцинства от 146 милиона жители), Русия има много древна история
и близост до исляма, който е
налаган от близо 1300 години
в определени региони като Северен Кавказ, Урал и близо до
Волга. В Русия има около 10 000
джамии и най-голямата в Европа, открита през 2015 г., се
намира в Москва (1 милион мюсюлмани от общо 8 милиона жители). Следователно ислямът се
радва на статут на традиционна
религия.
Руският ислям е „многостранен“, но предимно ханафитски,
шафиитски и суфистки. Тази религия обаче е преживяла бурни и
амбивалентни отношения с руската централна власт през цялата история. Също така, нека
си припомним, че именно срещу „татарското иго“ и мюсюлманските армии, е частично изкована руската идентичност, например с победата на руснаците в битката при Куликово през
1380 г. или превземането на Казанското ханство от Иван Грозни през 1552 г.
През 18 век, под влиянието на
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реформите на Царица Екатерина II, руският ислям (главно при
татарите, които са мнозинство),
се реформира в джадидизъм. За
мнозина този „модел на Казан“
(столица на Татарстан, основана
150 години преди Москва) представлява пример за модерен
ислям, либерален и просветен
от една ерудирана традиция.
Нещо повече, татарите и башкирите се смятат за един от историческите стълбове на Русия.
Следователно руските мюсюлмани са сунити, главно от
три области: Република Татарстан, спомената по-горе, след
това Република Башкирия
(или Башкортостан), чиято
столица е Уфа и накрая републиките от Северен Кавказ (Чечения, Ингушетия, Дагестан).
Татарстан и Башкортостан

ПУТИН АРАБСКИ

на регионално ниво. Всъщност
всеки регион има своя собствена организация, която е естественият събеседник на властите: Съветът на мюфтиите
на Русия за татарите, Централната духовна дирекция на башкирите, Координационният
център за мюсюлманите от Северен Кавказ.
Въпреки че все още са под
строго наблюдение от руските
власти, както в епохата на царете или Съветите, различните мюсюлмански организации и религиозните власти на страната като
цяло остават относително лоялни и верни на родината.
Ето защо Русия е разработи-
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принадлежат към ханафитската правна школа, най-либералната, както видяхме, защото те
легитимират определена рационална интерпретация при изясняването на правни казуси. Северен Кавказ, от своя страна,
е предимно от шафиитската
школа, оставяйки по-малко възможности за лична интерпретация, но преди всичко е пропит от
суфистките традиции (поклонение на светците и пиетизъм като
цяло, свързани с религиозните
пътища тарикат, по-скоро считани за кланови принадлежности).
Факт е, че днес руският ислям, въпреки че няма централна власт, е сравнително
дисциплиниран, йерархичен
и организиран. Той има редица представителни институции като една от най-големите
и най-старите е Духовното събрание на мюсюлманите в Русия, създадено през 1788 г. и,
което е административен орган,
отговорен за назначаването на
молла и осигуряването на съответствие с руското законодателство. Тази институция се развива през вековете и се умножава

ла суверенна политика по отношение на „своя ислям“ и това е
една от причините от началото
на 90-те години чуждестранните имами да бъдат изгонени
и всяко финансиране, както и
всяко външно влияние, особено от страните от Персийския
залив, са забранени. Освен това
уахабизмът (салафизмът), както и „Мюсюлмански братя”, са
забранени от държавата! Руските имами се обучават в мюсюлмански университети (в Казан,
Москва...). Имамите, обучени в
Близкия изток, не са добре дошли и ако се допускат изключения, за да се практикува в руска
джамия, разрешения се предоставят едва след обширни разследвания и дълъг, внимателно
наблюдаван преходен период.
Тази тромава и драстична процедура обаче в крайна сметка разубеждава не един...
ATLANTICO: И така, за Вас
борбата срещу политическия
ислям и тероризма би ли могла
да се превърне в крайъгълния
камък на руската политика в
Близкия изток?
Р. Ломбарди: Абсолютно! Руската федерация не е пощаде-
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на от същия феномен на радикализация, който засяга мюсюлманите и новоповярвалите от
западните страни. Смята се, че
над 5000 руснаци и близо 7000
граждани на бившите съветски републики в Централна
Азия, са се присъединили към
редиците на джихадистите в
Сирия. Трябва да се отбележи,
че официално московските власти са забранили тези заминавания. Но всъщност те не ги и
предотвратиха. Може би дори
понякога са ги улеснявали, за
да премахнат опасността от
националната територия, като
същевременно се надяват да „поправят“ тези „предатели“ навън,

за да могат по-късно да ги „третират“ с по-голяма ефективност, какъвто беше случаят със
Сирия.
В момента в Русия имамите,
мюфтиите, теолозите, учените
и всички религиозни организации, като Ислямския университет в Москва, са мобилизирани на най-високо ниво, за
да се опитат да пресекат религиозния екстремизъм и да преоткрият исляма, традиционен
за младите руски мюсюлмани.
В същото време властта и религиозните власти работят ръка
за ръка за примиряване на исляма и патриотизма. През 2015
г. Съветът на мюфтиите на Русия стартира „социалната доктрина на руските мюсюлмани“,
документ от патриотичен характер, уточняващ мястото и ролята на мюсюлманите в живота
на Русия от гледна точка на източниците на мюсюлманското
право. Що се отнася до мощната
ФСБ (бивша КГБ), руската служба за вътрешна сигурност (подобно на SVR, руската служба за
външно разузнаване), тя от години е активна в безмилостната борба с тероризма. Тъй като
Русия е като Франция, една от
основните цели на тази напаст.

Тази заплаха от ислямистки тероризъм винаги е присъствала
на руска земя и Кремъл отдавна е признал проблема. Както видяхме по-рано, след войните в Чечения (асиметрични войни, които Русия в крайна сметка
спечели), Москва е имала горчивия опит с този сериозен
проблем и е преживяла дълга
поредица от атаки и атентати. Сред най-забележителните са
вземането на заложници в московския театър през октомври
2002 г. (128 мъртви заложници), нападението над училището в Беслан през септември
2004 г. (334 цивилни загинали,
включително 186 деца), атентатите във Волгоград през декември 2013 г. (30 жертви) и
през октомври 2015 г. атаката срещу самолета на руската
компания Metrojet над Синайския полуостров (224 жертви).
Ако ФСБ е известна със своя опит
в борбата с тероризма, по-специално благодарение на разузнаването си, проникването и дори
понякога интригите, триковете
(разцеплението на чеченските
бунтовници) и манипулациите
(стари, но не по-малко ефективни методи на КГБ), руските власти са напълно наясно, че нулев риск не съществува в тази
област. Въпреки това Русия изглежда по-добре въоръжена от
западните демокрации срещу
подобни атаки. На първо място, защото вече руските служители почти не се придържат
към правата на човека и върховенството на закона. Така че
в ситуация на „война“ човек лесно може да си помисли, че не ги
притесняват никакви подобни
съображения. В Русия властите имат по-малко скрупули от
френските, например...
Както грузинския тиранин
Сталин казваше: „Важното е не
че юмрукът удря, а че винаги виси
над всички...“!
ATLANTICO: Иран е друг
важен играч в сирийския конфликт. Какво беше сътрудничеството между Москва и Техеран? Какви са отношенията им
днес?
Р. Ломбарди: Партньорството (а не алиансът, настоявам на
това) между Москва и Техеран в
Сирия, беше от съществено значение за победата на Асад, тъй
като иранските войски и техните пълномощници бяха много
ефективни в сухопътните операции. Това партньорство е валидно и днес. Но нека не се заблуждаваме, руснаците, както и Асад
впрочем (но и Турция!), не са
много ентусиазирани от силното и трайно иранско присъствие в Сирия. Ето защо Путин все още позволява на израелците да нанасят удари, както сметнат за добре, по ирански
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бази и войски в Сирия ...
Руската военна полиция,
присъстваща там и съставена
главно от чеченците на Кадиров, не е кротка с шиитските
милиции, подкрепяни от иранците и напрежението става все
по-очевидно. Историята също
ни напомня за това: Русия винаги е имала много сложни отношения със своя голям съсед на
юг (унизителни договори от 1813
и 1828 г., които означават загубата на Кавказ за Персия). Без да
се стига до разрив, иранците, въпреки легендарната си устойчивост, сега са в големи трудности
поради израелския натиск и найвече американските санкции. Да
не говорим за коронавируса, който значително влоши ситуацията. Разбира се, руснаците все още
се нуждаят от иранците в Сирия,
както и в целия регион, но повече
от всякога, Персия сега се нуждае от Русия и Русия го знае
много добре!
ATLANTICO: Ердоган е мюсюлмански брат и той е все поагресивен в региона със своята
неоосманска и панислямистка
политика. Как руснаците подхождат към тази заплаха?
Р. Ломбарди: Турция остава
най-голямото камъче в обувките на руските дипломати в Сирия. Очевидно е обаче, че руснаците напълно са очаквали това,
дори след „примирието“ им в
края на 2016 г. (по тяхна инициатива) и диалога им след сирийския конфликт с турците. Историята (близо двадесет конфликта между царете и Османската
империя за три века!) отново ги
научи да се пазят от този съвсем
скорошен „партньор“, ненадежден и заслужил майстор в измамата! Без съмнение, дори и да се
очакват все по-малко сериозни
сблъсъци, руснаците със сигурност ще запазят хладнокръвие.
Те ще избягват, доколкото е възможно, директния отговор на
турските войски, за да запазят
вратата за преговори отворена,
както видяхме наскоро в Идлиб,
където пренебрегнаха турските заплахи и продължиха мащабните си бомбардировки в
последното укритие на ислямистите. Така или иначе, въпреки че Ердоган се хвали с това,
важно е да се разбере, че той
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е в голяма слабост (вътрешно
и външно), а руснаците в силна позиция. И накрая, нека не
забравяме факта, че Ердоган
мами. В шаха измамата се състои в опит да се обърне позиция
или предварително загубена игра
като се играе всичко за всичко и
се опитват да се поставят капани или да се залага на неочаквани ходове. Тази тактика понякога може да обърка млади, начинаещи играчи. Малко вероятно е
да сработи с руснаците!
Междувременно, ако руснаците възприемат много позитивно сегашните раздори в НАТО,
когато вече не се нуждаят от турците в Сирия, Москва със сигурност ще се опита да осуети по-открито, отколкото днес, амбициите на Ердоган, особено в Кавказ,
срещу Гърция (православна и с
много силни връзки с Русия) или
дори в Либия...
ATLANTICO: Нека поговорим за Либия. Каква е позицията на Русия в този конфликт?
Р. Ломбарди: Либия е символ на сегашното вътрешносунитско разделение в арабския
свят. От една страна имате правителството на националното
единство (GNA) на Файез ас-Сарадж в Триполи, подкрепено от
либийските Мюсюлмански братя, и от Турция, и Катар. От друга
страна, маршал Хафтар, който до
2019 г. беше превзел 90% от либийската територия, се поддържа от контрареволюционната ос,
съставена от Египет на Сиси, ОАЕ
и Саудитска Арабия. Москва очевидно е в рамките на своята политика за борба с политическия
ислям и ислямисткия тероризъм
в региона, на същата дължина на
вълната като Кайро, Абу Даби и
Рияд. Всъщност, дори ако руснаците все още играят посредници
между Сарадж и Хафтар, те ще
продължат силно и дискретно да
подкрепят Хафтар (изпращайки
оръжия, наемници и съветници)
или евентуално някой от неговите лейтенанти, за да смаже всеки
противник, свързан отблизо или
от далеч с Мюсюлмански братя...
ATLANTICO: Какви са отношенията между Русия и Израел и как Москва прие новина-
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та за нов мирен договор между
еврейската държава и Обединените арабски емирства?
Р. Ломбарди: Въпреки някои
епизоди на „студенина“ в отношенията между Русия и Израел,
руско-израелските отношения
са много по-дълбоки, отколкото
изглежда отстрани. От септември 2015 г. и началото на руската
интервенция в Сирия и до днес,
израелските и руските генерали
се консултират редовно, ако не и
почти ежедневно. Израелците и
руснаците дори са създали механизъм за „деконфликт“, за да избегнат сблъсъци между техните
армии в Сирия. Освен това вече
не броим пътуванията на премиера Нетаняху до Москва. Това е и
причината, поради която от началото на сирийската криза, Израел бе в състояние да нанесе безнаказано и с мълчаливото съгласие на Русия повече от 200 удара
по иранските сили и силите на
Хизбулла, присъстващи на територията на Сирия. Освен това
много наблюдатели наивно подценяват връзката между еврейската държава и Москва. Защото
отново те са много по-дълбоки и
по-силни, отколкото изглеждат.
И много стари!
Всъщност от началото на
2000-та година и встъпването в
длъжност на Владимир Путин
(първият руски държавен глава,
който посети официално Израел
през 2005 г.), дипломатическите
и най-вече търговските отношения между Израел и Русия
не са престанали да се развиват: повече от половината израелски внос идва от Русия; суровини срещу високотехнологични продукти; бум на туризма в двете посоки; космическо
сътрудничество (пускане в орбита на израелски спътници от
руската космическа агенция);
продажба на израелски радарни системи и дронове... От 12
млн. долара през 1991 г. търговията се е увеличила до 2,5
млрд. долара през 2017 г.
В тези много важни икономически и търговски връзки
между двете страни, голямата
общност от израелци, родом от
Русия (повече от един милион
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души или 20% от цялото израелско население), е добре представена сред елитите както политически, така и икономически.
Руският президент също е много популярен там, а депутатите в
Кнесета от тази общност, както и
рускоезичните израелски медии
(няколко „руски“ телевизионни
канала), са съществена подкрепа за израелските политици.
Освен това военното, технологично и разузнавателно сътрудничество между Москва и
Йерусалим, се засили само през
последните години.
В момента израелското военно и конвенционално надмощие над всички арабски или регионални сили остава повече от
всякога неоспоримо. Благодарение на своята огнева мощ и
технологично превъзходство,
независимо дали ни харесва или
не, еврейската държава е стратегическата опорна точка на
Близкия изток. Майстори на
прагматизма, руснаците много добре осъзнават това. Когато
влезете в един училищен двор,
не елиминирате малкия „шеф“
с големите ръце, а го използвате (както в Сирия срещу Иран)!
Със сигурност тогава, въпреки
някои надежди, отношенията
между Израел и Русия изглежда имат светло бъдеще пред
себе си.
По отношение на неотдавнашния израелско-емирски мирен договор, Русия, която поддържа много добри отношения
с всички действащи лица и поспециално с еврейската държава, далеч не е враждебна към
тази нормализация, която
предстои. Повече от всеки друг
участник, чужд на зоната, Москва иска стабилизиране на региона поради вътрешни и геостратегически причини, които споменах по-горе.
Що се отнася до израелскопалестинския конфликт, руснаците винаги са имали много тесни връзки с палестинските движения от времето на СССР. Например, нека не забравяме, че
Махмуд Аббас е бил в младостта си ученик на Евгени Примаков и, че последният е бил негов
научен ръководител! Всъщност,
когато беше обявена „Сделката
на века“, изолираният президент на Палестинската автономия се втурна в Москва, за
да получи подкрепата на Путин. Той обаче остана много
разочарован, тъй като руският
президент го посъветва да остане на масата за преговори. Господарят на Кремъл имаше личен интерес от преизбирането
на Тръмп.
ATLANTICO: И накрая,
къде са границите на руската
политика в Средиземноморието и Близкия изток?
Р. Ломбарди: От 2011 г. и либийската намеса, където се почувстваха измамени, руснаците
на практика направиха перфектен мач! В международните от-

ношения това е голяма рядкост!
Наистина, досега, при цялата
обективност, трябва да признаем, че те са показали неоспорима виртуозност в резултата си.
Въпреки това, дори най-големите музиканти никога не са застраховани от изсвирването на
фалшива нота и пътят към Pax
russica в региона все още може
да е осеян с много клопки... Освен това математическата логика казва, че след този дълъг период без грешки, правенето на
първата погрешна стъпка става
неизбежно.
Междувременно
Русия
успя да възвърне позициите
си в регион, от който беше отстранена. Тя дори се превърна в незаобиколим и истински
„миров съдия“, към който сега се
обръщат всички важни играчи
в региона като иранците, турците, египтяните, израелците и
дори саудитците... Европейците са извън играта и със сигурност ще има един вид „регионална Ялта“ с Америка на Тръмп,
която също иска постепенно да
се изтегли от зоната.
Основният проблем за
Москва е възстановяването на Сирия и икономическото развитие на този регион
като цяло (руснаците са може
би единствените, които искат
стабилност). Въпреки значителните си активи като площ и неизброимите и извънредни природни ресурси, все още неизползвани в Сибир, Русия не е в
състояние сама да отговори
на всички изисквания и нужди (тя заема 12-то място в класацията на страните според техния БВП, след Италия).
Въпреки че Русия има близо
2500 км граници с исляма, самата еволюция на идентичността
на мюсюлманите в Русия е това,
което занимава Кремъл. Избягването на социалната фрагментация и запазването на мира в
едно от най-старите мултикултурни общества в света, ще бъде
основното предизвикателство
за Москва през следващите десетилетия. Така или иначе, благодарение на своята безпрепятствена политика на надмощие
в Близкия изток, неподатлива
на вътрешните съперничества в
региона, Путин говори с всички и посланието му е ясно: „Управлявайте страните си, както сметнете за добре, но ние
не искаме ислямистите, „умерени“ или не, на власт. В случай
на нужда, винаги можете да разчитате на нашата лоялност
и подкрепа!“ Това обаче един
глух не може да го чуе и всички нови (и бъдещи) арабски
автократи (президентът Сиси,
маршал Хафтар в Либия, алжирската армия и дори принц Мохамед Бин Салман в Рияд), сега
са вперили очи в „Цар“ Путин,
последният демонстрирал с
Асад, че е надежден, солиден и
сериозен съюзник.
Източник Нюз.бг
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Драги читатели на
в.”Нова Зора”,

Н

а 10 октомври 2021
г., на 93-годишна възраст, почина полковник, д-р
Димитър Вандов. Той е роден през 1927 г. в гр. Славяново, Плевенско. Завършил е Военното артилерийско училище (1949) , Разузнавателната
академия на КГБ (1958) и журналистика (1964). Работил е
в българското разузнаване
в продължение на 40 години от които, под прикритието на дипломат, е пребивавал
три пъти (общо 15 години) в
Турция, 8 години във Франция и 3 години в Холандия.
Бил е зам.-началник и 5 години началник на Първи отдел
(турския) на разузнавателното ни управление (Първо главно управление). Изучава историята на Турция, пише и публикува няколко научни трудове по съвременната история
на Турция и придобива научната степен „доктор по история”. Владееше турски, руски
и френски език. За неговата
дейност в разузнаването са му
присъждани висши държавни
ордени и отличия. През 2007 и
2011 г. издава документалните книги „Разузнаване по главното направление“ и „Двубоят между разузнаването и контраразузнаването на България
и Турция“, в които разказва
за своята дейност в Турция и
заема позиции по обществено-политическите промени в

За него България бе
над всички и над всичко

страната.
Димитър Вандов бе не
само ревностен читател на в.
”Нова Зора”, но и негов активен сътрудник. Нееднократно той заемаше от страниците
на вестника отношение по найболезнените и важни проблеми
на България, пътя и опасностите по него за Родината ни след
10 ноември 1989 г. В книгите си
и в неговите статии във вестника, с голяма болка говореше за
престъпното отношение на
властите към разузнаването,
посочваше вредите за нашата
икономика и развитие от неговото ликвидиране - включително огромния дефицит във
външнотърговския баланс,
престъпната приватизация,
случаят с осъждането на медицинските ни сестри в Либия и
др. За него разкриването на разузнавачите и агентите на Първо главно управление извършвано с безразсъдния „Закон за
досиетата“, беше и си остана
национално предателство. Той
беше непоколебим, в разбирането, че както човешкия организъм не може да живее без
имунна система, така и държавата не може да съществува без
органи за сигурност. Беше мъдър човек и пламенен патриот.
Съветваше да развиваме до-

бросъседски отношения с Турция, на базата на равнопоставеност, ненамеса във вътрешните работи и строго спазване
на международните принципи. Бе категоричен, че ДПС е
антиконституционна и етническа организация, която слу-

жи на Турция и изпълнява неизменните цели и задачи на
турското разузнаване.
Димитър Вандов бе пример
на човек с достойнство и чест.
След 1989 г. той нито за миг не
изрази съжаление и съмнение в
идеалите, в които е вярвал. Смя-

таше че пълноценно е живял
и честно е служил на интересите на България. Не хленчеше и не се оплакваше от отношението на политическите
сили и властта към разузнавачите, а разумно и аргументирано обясняваше защо такова отношение е вредно за националната сигурност. За него
най-важно бе обществото ни да
излезе от тежката морална криза, в която е изпаднало и вярваше, че това е посоката, която
може да изведе народа ни към
просперитет.
Приживе Димитър Вандов се
превърна в една от легендите
на българското разузнаване.
Той бе уважаван от медиите, за
него се публикуваха много материали в печата, а през 2020 г. Военната телевизия направи и специален документален филм за
живота и дейността му.
За Редакционния съвет на
в. ”Нова Зора” бе чест неговото
присъствие на страниците на
вестника. До последния си дъх
той остана наш добър приятел
и мъдър съветник. Като изказваме най-искрените си съболезнования на семейството на
Димитър Вандов за неговата
кончина, ние се обръщаме и
към членовете на Асоциацията на разузнавачите от запаса,
чийто член бе той: „Пазете паметта и името на този достоен българин, за който винаги и
над всичко беше и остана България! И нека светла, и непомръкваща да бъде, паметта за него“.
Редакционен съвет на в.
”Нова Зора”.

100 години от рождението на академик Азаря Поликаров

Той беше български патриот
На 7 и 8 октомври 2021 г.,
в София се проведе научна
конференция посветена на
100-годишнината от рождението на големия наш ученфилософ, академик Азаря
Поликаров. Тя бе организирана от секция по История на
философските и научните
идеи към Института по философия и социология (ИФС)
на БАН. Във форума взеха
участие учени от ИФС, от СУ
„Св. Кл. Охридски”, от Нов Български Университет и от други научни звена. Конференцията уважи с участието си и големият приятел на България,
австрийският учен проф. Петер Бахмайер - член на управителния съвет на Австрийския
институт за Източна и Югоизточна Европа, а от 1999 г. и
зам.-председател на Българския изследователски институт във Виена.
Азаря Призенти Поликаров е изтъкнат български
учен от еврейски произход.
Роден е на 9 октомври 1921 г.
в гр. София. Завършва Мос-
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ковския държавен университет. Още като студент има кореспонденция с Алберт Айнщайн. Занимава се с философия, логика и методология
на познанието. След дипломирането си Поликаров започва
работа в Института по философия към БАН. По-късно работи в Центъра за научна ин-

формация с Централна библиотека на БАН, а след 1983
г. става и негов директор. През
1966 г. е избран за член-кореспондент, а от 1984 г. е академик
в БАН.
Между 1956 и 1962 г. ученият изнася лекции в Университетите в Лайпциг и в Берлин, в Московския Държавен
ПАМЕТ

Университет, както и в редица германски, белгийски, датски и други университети. От
1971 до 1973 г. проф. А. Поликаров работи в Университетите на Бостън и Питсбърг в
САЩ. След 1993 г. акад. Поликаров изнася лекции в Славянския университет и в Нов
български университет в София.
В редица свои трудове ученият подлага на критика различни философски схващания
и по-специално т.нар. физически идеализъм. Бил е член на
редакционни съвети на международни списания по философия, по методология и
такива по история на науката. Известна е и научно-популяризаторска му дейност, като
автор на много книги и около
сто статии, някои преведени и
публикувани в чужбина.
На акад. Поликаров дължим обосноваването на възгледа за развитие на философията. Той дава оригинални
тълкувания на идеите на Платон под влияние на геометри-

ята. Азаря Поликаров създава т.нар. дивергентно-конвергентен метод за решаването на научни проблеми.
През периода 1967-1970
г. работи като главен специалист в Отделението по философия към централата на
ЮНЕСКО в Париж. Бил е народен представител от БСП в
VII-то Велико народно събрание (1990- 1991 г.). През 1981 г.
става носител на орден Народна република България (първа степен). Лауреат е на Димитровска награда, която получава през 1974 г.
След промените през 1989
г. акад. А. Поликаров не променя своите политически
възгледи (за разлика от много конюнктурни дейци на науката и образованието). Беше
български патриот, който не
приемаше включването на
страната ни в Северо-атлантическия пакт. Големият наш
учен до края на дните си остана
верен на своите леви убеждения и ратуваше за независима българска политика.
Умира в София на 16 март
2000 г. в София.
Доц. Пламен Дамянов
брой 37, 19 октомври 2021 г.
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Над теб, Родино, демони кръжат.
Но ти върни си мъжествената чест
и нека екне твоят зов –
не искам чужденци

да ми напомнят за Паисий,
не искам и евнуси

да ме учат на любов!
„Гняв”
Изостреното социално и гражданско
чувство срещу оварваряването на нравите, срещу посегателството на исконните ценности и духовен срив, го изправят пред равносметката:
Аз зная, че поет ще съм, догдето
у мен е жив срама
пред равнодушието на сърцето
и раболепието на ума.
Високата му нравственост го принуждава да възкликне удивен, омерзен: „Ако всичко в този живот се продава, за какво ни е този живот?...” Така се
стига до шепота на сърцето от едноименния стих: ”Две смърти има: първата

СРОДЕНИ ОТ ДУХА

„По-добре един от бедните, /вместо някой /преуспял двуличник.” Прям и открит,
изворът на неговото вдъхновение е
нравстената чистота, честното и дружеско отношение към света и хората.
Той е неуморният труженик, който прави кладенец във времето, прекопава ден
Ние от старост не мрем –
и нощ душите с единствената надежда
мрем от бездушие – като рана,
като кръв, която не можем да спрем, – „Може би от мен ще вземете /една дума
– /да се утешите?”
като болест, късно разбрана...
Една източна поговорка казва, че който
пише
е войн!
Ние от старост не мрем –
Иван Карадачки със своето гражданмрем от алчност и злост, от обиди.
ско присъствие и съпричастност към жиВсеки – зажеглен като в ярем,
вота на съвременниците си, с искреннокойто само душата може да види!
то си и експресивно слово на поет със силен характер, е войн с огромна духовна
Ние от старост не мрем –
енергия, войн на „мъжествената чест”.
ние дълго узряваме само...
Сродени от Духа, от силата и енерВсичко, което можем да си дадем
гията на съзиданието и на духовната
носим ей тука, под лявото рамо!
близост, с думите: „Честит юбилей, По„Ние от старост не мрем”
е от омраза, /а втората... за нея просто
ете!”, ние, читателите и приятелите,
забрави!”
му пожелаваме много здраве, дълголеНепокътнат
и
непроходен
е
естетичеНе от старост идва смъртта на потие и много ведрина в очите!
ският
идеал
на
поета
(стих.
„Кладенец”):
етите, а от широките като пробойни
рани в душата, лишена от опората на
високите нравсвени ценности, подхвърлени на поругание и стпъкани с
мръсни крака в калта на материалното
и бездуховното.

България е странна свобода

През 1933 г. във вестник „Щурец“
Има добри и уредени прави пътища,
излиза сатирична статия на големия но поданиците й предпочитат да вървят
български публицист Райко Алексиев, по кривите, защото са по-отъпкани.
която на моменти звучи така, сякаш
Държавата си служи с телефони, а
описва днешна България.
държавниците – с телефончета.
Столицата й има обществени сгради
„За България може да се каже, че е и улици, като улиците са пълни с уличсвободна страна. Или по-правилно каза- ници, а обществените сгради с общестно – България е странна свобода. По ус- веници. Случва се обаче и обратното –
тройство е държава, в която всеки се ус- уличниците се настаняват в обществетройва както намери. Намира се на кръс- ните сгради, а обществениците се пратопътя на дребните амбиции.
щат на улицата.
Населението й се състои от бивши,
Страната има държавен строй, но сасегашни и бъдещи министри. Занятие- мият строй не върви под строй.
то на всички се състои в това: сегашните
Държавата се управлява от хора споминистри да дават амнистия на бивши- ред случая. Случаите пък се управляват
те, а бъдещите – на сегашните.
от случайни хора.
Страната е разделена на 14 окръга,
България търгува с всички. Но случ60 партии, 600 крила, 6 хиляди групи и ва се и обратното – всички да търгуват
6 милиона мнения като всяко отделно с България.
мнение подлежи на разцепление.
Националният девиз на държавата е
Разположена е между границите си, „Съединението прави силата“, поставен
а разположените в нея не знаят никак- върху разединеното Народно събрание,
ви граници.
на което му е нужно да намери една сила,
Снабдена е с железници, чрез които която да му направи съединението.
най-лесно се стига до катастрофа.
Държавният девиз на нацията пък е

„Боже, пази България“. В случая Бог е натоварен да пази България, вероятно защото другите са заети да си пазят частните интереси.”

Уважаеми читатели,

През 2021 г. често се обръщахме към вас да ни подкрепите в абонаментната кампания. Остана неизпълнена задачата за 1000 годишни абонамента. Това, и драстичното
поскъпване на хартията, електроенергията и пепечатарските услуги наложиха след
18 години непроменяна, цената вече да бъде 2 лв. Повече от всякога обществото ни
се нуждае от убедени защитници. Не само защото годината е особено важна, с избори
за парламент и за президент,
а защото за да пребъде България, никой не бива да остане
безучастен в битката на исти-

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:
Проф. д. ик. н. Бончо АСЕНОВ
акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Виолета СТАНИСЛАВОВА
(отговорен редактор)
д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
Проф. дфн Нако СТЕФАНОВ
акад. Николай ХАЙТОВ
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Проф. д-р ист. н. Тодор МИШЕВ
Фотографии Борис Марков
АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София
ул. Пиротска №3
тел.: 02 985 23 07
тел./факс: 02 846-50-01

ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД
Печат “Нюзпринт”,
София, ул. “Тинтява“ 100
ната с лъжата.
Разпространението
на
вестника, по независещи от
нас причини, все така продължава да бъде ограничено.
Абонаментът за сега е найсигурният начин, „Зора“ да
участва в битката за България.
Отново ви призоваваме: във
всяка пощенска станция
може да осъществите вашата подкрепа с абонамент до
края на годината, както и за
следващата. Също така можете да направите абона-
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мент за 1 месец, за тримесечие и полугодие.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един
месец е съобразно броя на
вторниците в него. Цената
на един брой вече е 2 лв.
Всеки вторник очаквайте
„Нова Зора“. Търсете го и го
разпространявайте.
Можете да се абонирате и
в офисите на ДОБИ ПРЕС. Редакцията на вестника има договорни отношения с тази

фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис
за избрания от вас срок на
адрес: София 1377, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев
Минчев. Особено е важно да
бъде изписан точния адрес и
името на получателя, както и
телефон за обратна връзка.
Допълнителна информация може да получите на тел.
02 985 23 05; 02 985 23 07, както и на мобилни телефони:
0879 140 122 и 0894 66 49 00.
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Детелина ДЕНЧЕВА

ван Карадачки е роден на 17
октомври 1936 г. Рожденото
му място е в с. Соволяно, Кюстендилско. Място докоснато от
Бога, извор на красота и поезия, достойно за четката на Майстора и лириката на
поета. А споменът в стихотворението му
„Незабравимо” е ярък и за това:

отношение към човека, в чиито жили
„слънчев сок тече – от корена до вършето зелено”, той предаде и на мен...
По повод 80 години от обявяването на Перник за град, през 2009 г.
се роди двутомна Антология на пернишката поезия. В „Галерия към слънцето” – 80 стихотворения и поеми за
Перник, Иван Карадачки бе представен с три свои стихотворения. Вторият том, върху 256 страници събра стихове на 113 поети, кръвно свързани с
историята на града. Бях написала вече

предговора. Всичко беше готово за последния етап в реализацията на Антологията. Оставаше само да уточним окончателно визията на корицата и заглавието, което по най-подходящия начин
да синтезира и представи творческата
ни концепция на съставители. Предложения не липсваха и всяко от тях бе възможно и удачно, защото акцентираше и
осветляваше под различен ъгъл богатия
и многопластов поетичен свят на десетки творци.
За мен обаче нямаше колебание, че

Прежуря слънцето. Денят блести.
Жълтее круша, медена на вкус.
В широка, бяла риза до пети
в стърнището стои в цял ръст Исус.
Едно дете – това дете съм аз –
в ръце с две стомни за вода
пред него спира се в захлас.
За първи път художник то видя!
Забрадките над житното море
като крила на гълъби трептят.
Ветрец полъхне, после пак замре –
полето в зноя диша с пълна гръд.
......
Това е мястото, където кълни и изкристализира високата нравствена система на младежа. Където трудът и образованието са висша ценност. Където кръгозорът се определя от естествената и вродена любов към природата и хората от
родния край и от Родината. Карадачки
учи гимназия в гр. Кюстендил, Педагогически институт и Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работи като
учител, средищен директор и инспектор по български език и литература, като
председател на Окръжния съвет за изкуство и култура в гр. Перник, бил е съветник в Кабинета на председателя на Комитета за изкуство и култура, както и главен
специалист в Комитета за печата при МС.
Близо две десетилетия служи в Министерството на отбраната. След 1989 г. оглавява Автономния културен институт
„Иван Вазов” в столицата. Превежда поезия от руски и английски език, автор е на
рецензии на много художествени и документални книги. Член на Съюза на българските писатели. Автор е на стихосбирките: „Нула часа” /1972/, „Фронтова територия” (1978), „Открито море” (1984),
„Сърцето ми събужда времето” (2003), „С
духа на детството живея” (2004), „Кладенец във времето”, „От корена до вършето зелено” (2010), „Изгубени светове”
(2016) и др.
Присъствието на Иван Карадачки
в пернишкия обществен и културен
живот е особено трайно и запомнящо. Години наред, учители, ученици и
културни дейци разчитат на неговата
подкрепа за осъществяване на добри
и смислени каузи! Такъв го помнят и
обичат всички перничани - ведър и
слънчев, позитивен и добронамерен,
винаги добре дошъл в библиотеката,
музея или залите на Двореца на културата. С уважение и топло чувство
го запомни и моят баща, директор на
училище–интернат в с. Враня стена –
като човек с чиста и щедра душа, искренно уважаващ чуждия труд. Това
Стр. 12

Иван КАРАДАЧКИ

БЕЗ ОТГОВОР ВЪПРОСИ
Защо един хвърчи, а друг пък крета,
това е трудно да реша…
Но пак Лъжата вози се в карета,
а Правдата върви пеша!
И трупат се без отговор въпроси,
цял низ - до края на века!
А тя, Земята, все така,
като деца на гръб ни носи.

СТРЕС

Не разговаряме, не пишем,
не помним име и адрес…
От ужаса, че е излишен,
излишен става всеки днес.
Сами на себе си палачи,
защо си губим паметта нима, усамотени, значи,
че сме надхитрили смъртта?

КРИЛО

С едно крило
душата ми остана,ю
но винаги
към Тебе то лети.
Раненото крило
е живата ми рана,
а здравото,
Българийо, си Ти!

Споделено за автора:
Александър ГЕРОВ: ”Но най-важното е друго: от тук поместените стихове
блика жизненост, която кара сърцето да възкликне, макар и за себе си: да живей
животът!”
Ст.н.с. Константин МЕЧЕВ: „Какъвто е по характер Иван Карадачки такава
е и поезията му: пряма, открита, дръзка, честна. В това нейно основно качество
е и най-голямото й достойнство.”
Методи Бежански: „Аз никога не съм се съмнявал, че той е роден поет. Самобитен, оригинален български поет, който непрестанно живее с пулса и нравствените и духовни измерения на своите съвременници.”
Константин Попов: „Убедени, че Иван Карадачки се идентифицира докрай със
своя лиричен герой, се вчувстваме с лекотата и дълбочината в неговото изящно
по форма и съдържание изкуство, в неговотолично човешко благородство и, абсурдна за нашето объркана съвремие, възторжена деликатност.”
ЮБИЛЕЙ

единственият възможен и правилен
избор за заглавие е строфата „Духът
е този, който ни сродява” на Иван Карадачки от стих. „Поет”, посветено на Ал.
Геров. Ето го и него:
„Духът е този, който ни сродява,
а не угастващата в немощ плът –
спасявай се от почести и слава
и твоите стихове ще те спасят!
Върви напред пречистен от омрази,
на любовта с вековните права –
най-трудно днес е да опазим
сърцето си, не своята глава...

Духът и светът на поезията, на съзиданието и творчеството, което живее
във всеки от нас, пишещите или четящи
поезия, е пъпната връв, която ни свързва завинаги. Така, със своя прекрасен
стих, поетът Иван Карадачки, след години на относителна раздяла, отново
обедини пернишките творци в една антология, която придаде в последствие,
нова и различна визия на града.
В моменти на неизбежни нравствени сблъсъци, творецът Иван Карадачки
вярва, че животът и поезията са онова,
което извисява и облагородява човека,
прави го по - устойчив и по - цялостен.
Истинската поезия е пропита с изключителна човечност, утвърждава
общочовешките принципи на хармония и справедливост. От нея блика и
искри огромен заряд на обич към живота. Тя е извор на сила, позитивизъм
и мощна духовна енергия, и придава
на живота смисъл. Но често „Животът
бездушен е бездна /богатите кичат се
с лаври /и може поетите да изчезнат /
като древните динозаври...” Това е причината поетът да възкликне: „Чудо е, че
се раждат поети в епоха, толкоз жестока!”
Тяхната сила е в тяхното предизвикателство:
Поетите са порода такава,
че предизвикват съдбата –
от всички богатства признават
единствено Свободата.

„Предизвикателство”
Тези чувства дават основание в стихотворението „Щастливо племе са поетите”, посветено на Матей Шопкин,
Иван Карадачки да заяви на висок глас
веруюто на поетите:
Щастливо племе са поетите.

И аз го знам –
на тях дори и къшей хляб им стига.
Те всичко могат,

но не могат да живеят в срам,
душата им е летописна книга.
В тази „летописна книга” основните
опорни теми на твореца са същностните
измерения на мислите и чувствата, мъчителното преосмисляне на човешкото
битие, безпределната любов към хората
и Родината. Брехт казва: „Никой няма
да пита, какво е било времето, а защо
са мълчали поетите.” И Карадачки не
мълчи! Гневът на поета в преходното
време на бездуховност, разруха и отродяване, е зареден с Прометева мощ:
На стр. 11
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