
Д
нес мно-
зина при-
емат Де-
вети сеп-

тември за про-
тиворечива дата 
в нашия истори-
чески календар. 
Като човек, кой-
то няма съзна-
телни спомени 
за времето пре-
ди 1989-та г., ис-
кам да напиша 
какво мисля за 

този период на основание на историческата 
фактология и политологическата наука.  Бях 
силно озадачена, че социализмът е обявен дори 

за престъпен режим, съгласно закон приет през 
2000-та г. от Народното събрание на Република 
България и не можах да си обясня защо е възмож-
но тогава, България да е била легитимна част от 
международния правов ред? Защо са си затваряли 
очите демократичните държави? Защо на ООН не 
е била потърсена отговорност, че за свой член 
е приела държава с престъпен режим на упра-
вление? България е член на ООН още от 1955 г.! 
Дали не е заради това, мислех си, че престъплени-
ята, за които комунизмът е обвиняван, се извърш-
ват и от демокрацията днес? Нямало било свобода 
на словото - а днес има ли свобода? – питах се аз. 
Мой колега писа докторска дисертация, в коя-
то изследва и описва постиженията на социа-
лизма. И какво мислите, че се случи? За по-де-
мократично не  го допуснаха до защита! 

На стр. 8
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Да открием истината 
и Да я защитим

Камелия БАЗОВА

За влиянието на Сорос 
у нас може да се напи-
ше дори учебник. На-
станява се фондация-

та, както вече стана дума, и 
започва своите „дарения” за 
осъществяване на различни, 
предварително обявени про-
грами, всички до една свър-
зани с „разцвета на култура-
та и науката”, както пише в 
„Обяснителната записка” към 
проекта за Постановление на 
Министерския съвет на Репу-
блика Българияa за учредя-
ване на фондация „Отворено 
общество” — първият доку-
мент по установяването на тази 
фондация у нас. Ето я тук За-
писката — погледнете пара-
граф 3. Той гласи: „Правител-
ството ще подпомага всячески 
дейността на фондацията. На 
всеки долар, вложен във фонда-
цията и нейните програми от 
г-н Сорос, на фондацията ще се 
отпускат бюджетни средства 

в левове, равни на валутни-
те, по обменния курс на БНБ”. 
Това изискване заляга и в По-
становлението, а то означава, 
че Сорос започва осъществя-
ването на своята „дарител-
ска” програма не със свои, а 
с държавни пари, и че в слу-
чая не става дума за никакво 
дарителство! На всичко отгоре 
правителството е било задъл-
жено да хариже на фондацията 
една сграда, за да разположи тя 
своите „офиси”, а също така „да 
предостави сума в левове за на-
чалните разходи на фондация-
та” — 500 000 лева!

Като имам предвид как се 
развива по-нататък нейната 
дейност, не мога да предполо-
жа друго освен че установява-
нето на фондация „Отворено 
общество” у нас е внедряване-
то й като най-ефективен лега-
лен инструмент за „демократи-
зирането” на страната и орга-
низирането на нейния пазарен 
„преход”, съгласно споразуме-
нието Буш-Горбачов, т.е. за 
цялостната ни капитулация. 

САЩ осигуряват по този на-
чин своето радикално про-
никване във властовите сфе-
ри на отстъпените от СССР 
васални територии. Създава 
се възможност за всестранно 
овладяване на тези територии с 
помощта на изящно отработе-
ните похвати на безкръвната 
война. Без генерали и гърмяща 
военна техника. Само чрез „аг-
енти на влиянието”!

Разбира се, тази операция 
не протича с еднаква интензив-
ност в различните страни. Ка-
толическите — Полша, Унга-
рия, Чехия, Словакия, се тре-
тират като потенциални съ-
юзници. Дадена им е известна 
свобода в организирането на 
„пазарните механизми”, ма-
кар същите специалисти да им 
съставиха програмите, както и 
в България. Те например, за-
пазиха едроплощното селско 
стопанство. На някои от тях 
дълговете бяха опростени, 
като на Полша, на други — 
облекчени. Трети — като Че-
хия, направо отказаха да взе-
мат кредити от МВФ. Каква 
почуда настъпи у нас, когато се 
разнесе тази новина! За 400 ми-
лиона долара ставаше дума. Че-
хите са били много добре осве-
домени за истинската природа 
на този финансов механизъм, 
чрез който се осъществява 

американското всевластие.
Фондация „Отворено обще-

ство” у нас най-силно ме шо-
кира, че влезе като дарител-
ска, а се оказа на издръжка на 
собствената ни хазна. Шокира 
ме, че в Устава й е записано, 
че ще провежда инициативи 
„за разкриване, утвърждаване 
и развитие на българската на-
ционална самоличност и духов-
на култура” (точка 2 от глава-
та „Цели и дейност”), а на прак-
тика тя успя през последните 
десет години да помете като с 
метла цялата ни литература и 
култура, театър, кино, фолк-
лор и т.н. Особено ме шокира 
„Отворено общество”, когато 
се впусна вихрено, от самото 
начало на своето установя-
ване, към родопските бълга-
ри-мохамедани. И не е спряла 
дейността си в това отношение 
и досега. 

На стр. 2
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От стр. 1
Фондацията създаде Бурова-

та „Помашка партия” в Жълту-
ша, вече стана дума за „офиса” 
й в Смолян и заниманията му, 
за спонсорирането на филма 
„Гори, гори, огънче”, та и на мно-
го други филмови и литера-
турни сурогати, които „стъпка 
по стъпка” подготвят общест-
веното мнение за една мулти-
етническа, т.е. многонацио-
нална държава.

Шокиран съм от „Отворе-
но общество”, защото в член 2 
от параграф II, главата „Цели 
и дейност”, в Устава на фонда-
цията изрично е заявено, че 
„дейността на фондацията и 
изразходването на средствата 
не могат да бъдат обвързвани 
с политически цели, ангажира-
щи фондацията в предизборни 
кампании или във воденето на 
пропаганда и агитация в полза 
на политически партии” и, че 
тази уловка беше най-безце-
ремонно погазена. Опозици-
ята беше оформена с прякото, 
макар и неафиширано съдей-
ствие на „Отворено общество” 
и пряката му материална по-
мощ. Силовите профсъюзни 
формации, които задвижиха 
митингите, ударите срещу На-
родното събрание, палежа на 
Партийния дом и т.н., не бяха 
стимулирани от случайно на-
мерени на пътя пари. Не всич-
ко е документирано, но има и 
някои документирани в пълни 
подробности неща, като напри-
мер палежа на Партийния дом. 
Две-три хиляди страници е след-
ствената преписка, но потърсете 
я на съответното й място, не ми 
се вярва да я намерите...

Държавата се отказа от за-
дължението си да се накажат 
виновните... Това се прояви с 
особена сила именно в случая 
с родопските българи-моха-
медани — живото рязане на 
жива част от България, про-
текло с пълното, безрезерв-
но съдействие на самия Желю 
Митев Желев и цяла една тум-
ба от новоеничари — етниче-
ски специалисти, „изследова-
тели” и съветници, активисти 
на „Отворено общество” като 
Антонина Желязкова, Михаил 
Иванов, да не изброявам цяла-
та кавалкада. Тази им дейност, 
която те извършиха на терито-
рията на България, бе в пълно 
противоречие с Устава на бла-
годетелното „Отворено обще-
ство”. Всичко беше прикрито 
под формата на дарителство. 
Сорос получи орден „Стара пла-
нина”, неговият първи дове-
реник и помощник Прохаски 
отхвърча на най-решаваща 
позиция в администрацията, 
която дирижира приватиза-
цията, всъщност разпределе-
нието на държавната собстве-
ност. Главният дистрибутор 
на плячката! Сорос, в ролята 
на филантроп, дарител и те-
оретик на новото граждан-
ско „отворено общество”, има 

за крайна цел закриването на 
националните държави в име-
то на един нов световен ред, 
начело с една световна сила и 
едно световно правителство. 
Това е целта на текущата в мо-
мента „глобализация”, на коя-
то бе даден такъв оглушителен 
отпор в американското градче 
Сиатъл.

Сорос е свързан с най-бо-
гатите английски олигархични 
кръгове, символизирани от Ро-

тшилдовци, сред които е и най-
богатият човек на Англия — 
Нейно Величество Кралицата. 
Той играе на световната борса не 
само със свои, но и с техни пари, 
а „филантропическите” му ин-
тереси към съветската и юж-
ноевропейските икономики, 
са точно прицелени към пре-
разпределянето на суровини-
те и парите в тези страни, като 
се използва направеният от него 

— в тези същите страни — „па-
зарен преход”. Всичко това не 
го съчинявам, а съм го прочел в 
Конфиденциалния доклад на 
„Икзекютив интелижънс ривю” 
от 1 октомври 1996 г. на Rнсти-
тут „Фридрих Шилер”, Германия, 
и което удивително съвпада с 
извършеното у нас от негово 
превъзходителство Джордж 

Сорос. Основателят на „Отво-
реното общество” у нас, гла-
вен икономически съветник 
на правителството и фактиче-
ски разпоредител с привати-
зацията!

Господин милиардерът 
Сорос премина като вихър по 
цяла  Югоизточна Европа, като 
започна от Полша, и навсякъде 
направи своите удари, взе как-
вото му трябваше. Тази свобода 

той получи срещу драгоцен-
ните геополитически услуги, 
които направи за установя-
ване на евро-атлантическото 
влияние у нас с крайна цел — 
откъсването на този регион от 
руската сфера на влияние и 
използването му за настъпа-
телните цели на eвро-атлан-
тическата общност, обедине-

на в НАТО.
Това е играта. Преразказ-

вам онова, което научих от раз-
узнавателния обзор на Инсти-
тута „Шилер” и в светлината на 
нашия български опит с фон-
дацията на Сорос. Това е го-
лемият тиган, в който се пър-
жим от 1990 г. насам.

В общественото мнение се 
загнезди Йордан-Радичково-
то сравнение с тефтерчето на 

Левски, дори след подработена-
та от Джордж Сорос през 1997 г. 
инфлация, която обра левчета-
та на българите. Доларът на 10 
януари 1997 г. е бил 643 лева 
— тогава е атакуван Парла-
мента, Виденов се отказва от 
премиерския си пост и се тъ-
кми ново червено правител-
ство. На 11 януари доларът е 
също 643 лева, на 12-и — също. 
На 22 януари подскача на 732 
лева. Желев се изтегля от Пре-
зиденството и встъпва Стоя-
нов. Точно в този момент, дори 
докъм 4 февруари, справки-
те от чейнч бюрата показват, че 
„някой” е започнал изкупува-
нето на поолекналите българ-
ски левчета в огромно количе-
ство, докато доларът отхвър-
чава на 2937 лева! Твърди се, 
че в тази внезапна операция са 
хвърлени около 100 милиона 
долара. И тогава, след поемане-
то на властта от „демократич-
ните” сили, левът започва да 
се „уталожва” до нивото около 
1660 лева, като поскъпването е 
съпроводено с усилена обмяна 
— този път — на долари сре-
щу левове. Резултатът е крат-
ковременен, но величествен! 
Оня, който бе изкупил евтини-
те левове, успява да ги върне в 
силозите на Народната банка, 
разменени срещу долари, при-
бирайки от джоба на българи-
на с един удар около 80 мили-
она долара! Така „неизвестни-
ят” борсов играч, след като се 
е разплатил с улеснилите го в иг-
рата корумпирани чиновни-
ци и заплаща разноските по де-
сетофевруарския политически 
театър, остава с чиста сума в 
ръцете поне 40 милиона дола-
ра. Отгатнете кой би могъл да 
бъде този внезапно пръкнал 
се у нас борсов играч? И не се 
удивлявайте ако той се окаже 
благодетелният г-н Сорос, за-
щото цялата операция, свързана 
с този удар, е легална и точна до 
милимикрон. Нашите банкови 
деятели (като Тодор Вълчев), са 
му съдействали да е изрядно и 
химически чисто всичко, да не 
назоваваме поотделно имената 
на останалите.

Как се стигна до подобна 
колаборация ли? Прочетете да-
дените от Сорос отчети от 1990 
г. насам и ще видите колко мно-
го стипендии и специализации 
на българи в САЩ са дадени, и 
то в долари, за студенти и спе-
циализанти във Великобрита-
ния; валутно финансиране на 
краткосрочни пътувания на 
български учени и творци за 
„международни прояви”, програ-
ми за посещение на „специали-
сти” от Запад — „лектори, екс-
перти, преподаватели”; Програ-

ГОЛЕМИЯТ ТИГАН, В КОЙТО 
СЕ ПЪРЖИ БЪЛГАРИЯ

ма за образование в бизнес-шко-
лата на г-н Сорос в Будапеща 
— всеизвестната „централа на 
влиянието” в Европа; Програма 
за финансиране на научни из-
следвания и културни дейности 
у нас; участие в „подбора на кан-
дидатите за Централно евро-
пейския университет”, основан 
в Братислава и финансиран от 
г-н Сорос — същият, който Ха-
вел закри малко след неговото 
основаване — след като е раз-
узнал, че това ще е средноевро-
пейското училище за „агенти 
на влиянието”.

Освен тези описани в „Обяс-
нителната записка” от 4 март 
1990 г. дейности, „Отворено об-
щество” у нас открива десет-
ки книжарници по областните 
градове (на мястото на просвет-
ните, които Илчо Димитров ги 
даде: Л.З.), дарява на библиоте-

ките и администрацията, вклю-
чително съдебното ведомство, 
компютърна техника (докоп-
вайки се по този начин до из-
ключително ценна за нуждите 
на „влиянието” информация); 
отваря в по-големите центрове 
„клубове”, два университета (!) - 
в Благоевград и София; поема 

на своя издръжка Центъра за 
изследвания на демокрацията 
и Центъра за социални практи-
ки и т.н., и т.н. ... Фондацията на 
Сорос заработва с такъв замах, 
че успява да подмени литера-
турния репертоар на детските 
и учебните заведения със свои. 
Навлиза в Софийския универ-

ситет и овладява в пълния сми-
съл на думата етнологическата 
катедра, която заработва оттук 
нататък, начело с Цветана Ге-
оргиева и Антонина Желязко-
ва, изцяло за преустройване-
то ни в мултиетническа Бъл-
гария. Министерствата на кул-
турата и образованието понасят 

същата участ и с това всъщност 
започва планомерното подме-
няне на българската нацио-
нална самоличност и духовна-
та ни култура с вносните аме-
рикански и евро-атлантически 
ценности. Напук на обявената в 
т. 2 от Устава на „Отворено об-
щество”, „високоблагородна цел 
на фондацията” — да работи за 
укрепването на национална-
та ни самоличност и духовна-
та ни култура. И съвсем напук 
на уверенията на Радичков, че 
всичко е чисто като тефтерче-
то на Левски!... 

На стр. 4

На утрешния ден, 15 
септември, е роден 
големият български 
писател Николай 

Хайтов. Много неща в „Зора“ 
през годините се случваха с 
него, или чрез него. Не сме го 
забравили. Почитаме го и се 
опитваме да го препрочитаме, 
ведно с нашите читатели. 

В „Една лъжица катран“, по-
местена в миналия брой, при-
помних  „народоволческата“ 
акция на „Зора“, във връзка с 
награждаването на Джордж 
Сорос с най-високия българ-
ски орден „Стара планина“, „за 
особени заслуги“. Преди побе-
дата на „Първото народно въс-
тание в защита на демокрация-
та“ през 1997 г. и избирането на 
Петър Стоянов за президент 
на републиката, Отворено об-
щество на Сорос много ловко 
и дори брутално, се бе вклини-
ло вече в разлюляната от от-
родници българска ценностна 
система. Под маската на загри-
женост, изпитан метод за прис-
пиване на националното  само-
съзнание, на българската дър-
жава бе натрапен 100 мили-
она долара заем от Световната 

банка, „предназначен за българ-
ското образование“. Няма сми-
съл да обяснявам, че по отрабо-
тена специфична схема на бан-
ковите удушвачи, не само че не 

бе подпомогнато образование-
то у нас, но бе разрушена из ос-
нови и българската образова-

телна традиция в началните 
и средни училища. Фондация-
та на Сорос обаче веднага нахлу 
в зейналата пробойна и се зае да 
създава паралелно образова-

ние в България. 
В третото, допълнено изда-

ние на прекрасната книга „Ни-

колай Хайтов – срещи и разго-
вори, анализи и писма“ Любка 
Захариева, най-проникнове-
ния изследовател и редактор 
на творбите на големия писа-
тел, посочва механизмите, чрез 
които издателството на Фонда-
ция Отворено общество се е на-
лагало в Министерството на об-
разованието. От книгата можем 
да научим как са били „честно 
припечелвани“ десетки мили-
они от поръчани учебници. 
Как чиновниците от просве-
тата са зарязвали държавните 
служби. Как в Министерство-
то на образованието е създа-
ден специален център „Отво-
рено образование“, и как негови-
те функции са дублирали функ-
циите на самото министерство. 

През 1994 г.  излиза филмът 
„Гори, гори огънче“, финансиран 
от Фондацията на Сорос. През 
същата година е заграбен и до-
мът-музей „П. К. Яворов“. Две го-
дини по-късно корпусът на от-
родители, заразен от вируса на 
Сорос, наброява вече над 5000 
специализанти и 1200 завър-
шили студенти! И всяка годи-
на към тях се прибавят по още 
200 други млади хора на Бъл-
гария, индоктринирани в дух 
на космополитизъм. Фондаци-
ята успява да се настани с лекота 
в университети и в научни звена. 
Тя овладява деканати и факул-
тети, и рекрутира своите кадри 

за осъществяване на политика-
та си чрез изкушителни сте-
пендии и паричен ресурс, кой-
то само на думи е на Фондаци-
ята, а всъщност представлява 
една част явни, и много повече,  
скрити разходи на българската 
държава. С други думи, „магаре-
то на Филип Македонски”, нато-
варено със злато, бе прескочило 
крепостта и оставаше само кор-
пусът от доброненавистници да 
подмени националната интели-
генция, да преподреди по „кри-
терии за отвореност“ нейните 
стойностите, да срути старите 
авторитети и кумири, и техните 
имена да бъдат изтрити и забра-
вени.

Бе страшно време. Поетът 
Павел Матев има един стих, ци-
тиран съвсем на място от Любка 
Захариева:

„И няма пред кого да колени-
чиш, /и няма за какво да поле-
тиш!...“

„През пролетта на 1994 г. 
Николай Хайтов създаде в. „Бъл-
гарски писател“ – продължава 
Любка Захариева. 

На стр. 4

Минчо МИНЧЕВ

ХАЙТОВ – 
НЕзАМЕНИМИЯТ

01.06.1997 г. Президентът Петър Стоянов награждава Джордж 
Сорос с орден „Стара планина“ за особени заслуги.

Приемственост: Кристалина Георгиева, изпълнителен директор на МВФ - послушен организатор и 
изпълнител на идеите на Джордж Сорос.

Соросоиди и трети лица

ГОЛЕМИЯТ ТИГАН, В КОЙТО 
СЕ ПЪРЖИ БЪЛГАРИЯ

Любка Захариева и Николай Хайтов, Враца, 25 март 1981 г.
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От почти половин годи-
на България е без ре-
довно правителство, 
избрано и одобрено от 

Народното събрание, а се упра-
влява от служебен кабинет, на-
значен от президента Румен 
Радев. През това време светът 
бе залят от четвъртата вълна 
на ковид епидемията, а в Афга-
нистан се сложи край на „Афга-
нистанската пролет“. Започна-
ла преди 20 години като война 
с тероризма, но превърнала се 
в американска и западна воен-
на окупация, тя завърши неот-
давна с позорното бягство на 
войските на САЩ и  техните 
„съдружници в престъплението“ 
от НАТО и ЕС. В момента бра-
дати и чалмоносни бунтовни-
ци установяват в страната „нов 
порядък“, който някои комента-
тори нарекоха „нов безпорядък“.

Прогонените преди две де-
сетилетия „ислямски студенти“ 
от движението „Талибан“ („Тали-
бан“ е множественото число на 
„талебе“, сиреч ученик или сту-
дент, поради което превежда-
нето му като „талибани“ е неу-
местно, б.р.) се върнаха и загра-
биха властта без да срещнат ни-
каква съпротива от екипираната 
и обучена от американците пра-
вителствена армия. И президен-
тът Гани, и шефът на армията 
избягаха в чужбина, за да не 
ги сполети съдбата на прези-
дента Наджибулла, кастриран 
от муджахидините и влачен с 
джипове по улиците на Кабул 
след изтеглянето на съветски-
те войски през 1989 г.

Последната съпротива срещу 
„Талибан” в долината Панджшир 
падна рано сутринта на 6 септем-
ври. След като западните стра-
ни, начело със САЩ обявиха 
край на евакуацията на свои-
те граждани и сътрудници от 
Афганистан, в ръцете на „Тали-
бан” падна и летището в Кабул, 
– единственото място, през ко-
ето течеше евакуацията и на-
миращите се там се чувстваха в 
относителна безопасност. При 
това положение желаещите 
да напуснат страната поеха по 
черните пътища на Азия към 
обетованата Европа. А победи-
телите от движението „Талибан” 
успяха да се договорят за разпре-
делянето на властта и обявиха на 
света, че са сформирали прави-
телство, начело с молла Моха-
мад Хассан Ахунд - терорист от 
списъка на ООН и вицепреми-
ер молла Абдул Гани Барадар, 
ръководител на политическо-
то бюро на движението. Те за-
почнаха да налагат в Афганис-
тан правилата на шериата, т.е. 
ислямското право,  и първите 
им жертви станаха жените, на 
които бе забранено да излизат 
на улицата без бурки и без при-
дружител от семейството. Сме-
сените доскоро училища отно-
во бяха разделени на женски и 
мъжки, а протестът на жени-
те в Кабул бе смазан с насилия 
и лютив газ. От страниците на 

турския всекидневник вестник 
„Миллиет“ (04.09.2021) този „нов 
порядък“ бе квалифициран от 
Сами Коен като „нов безпорядък“, 
а руският президент го нарече 
хуманитарно бедствие. Главни-
те виновници за тази хуманитар-
на катастрофа в Афганистан са 
същите, които чрез „Арабската 
пролет“ разбуниха Тунис, Сирия 
и Либия, без да държат сметка за 
последиците от своите интервен-
ции. Те, главно САЩ, докараха 
„пролетта“ и в Афганистан, и 
сега се чудят как да спрат бя-
гащите от „Талибан” тълпи, пре-
ди да са стигнали границите им. 
Дори Пакистан, когото всички 
обвиняват, че подпомага „Тали-
бан”, побърза да издигне те-
лени мрежи по границата си с 
Афганистан. Турция също из-
дига 300 километрова телена 
ограда по границата с Иран, а 

Гърция вдигна стоманена сте-
на по границата си с Турция 
покрай река Марица.

Но някои провидяха в тази 
нова криза и възможност за нещо 
добро. Например, според турския 
вестник „Миллиет“, благодаре-
ние на „Талибан” можело да се 
създаде най-после и армия на ЕС. 
Отново в турските вестници се 
тиражира твърдението, че изтег-
ляйки се от Афганистан, САЩ 
са хвърлили в скута на Китай 
и Русия бомбата, наречена „Та-
либан”. Поради което, въпреки 
въздържаните изявления по ад-
рес на „Талибан”, от страна на 
ръководителите на двете стра-
ни, Китай и Русия предвижват 
танкове към граничните райо-
ни и провеждат съвместни во-
енни учения. „Доверяй, но про-
веряй“, гласи една руска поговор-
ка, цитирана от покойния амери-
кански президент Роналд Рейгън. 
Афганистан ще виси като обица 
на ухото на всички велики сили, 
опитали се да го „цивилизоват“ 
и „демократизират“ по свой об-
раз и подобие: от Великобрита-
ния, през СССР, до САЩ. Дори 
в Турция се опасяват, че при-
мерът на „Талибан” може да на-
сърчи ислямистките кръгове в 
страната до такава степен, че 
да се опитат да „талибанизи-
рат“ републиката, създадена 
от Ататюрк.

А какво да кажем за България, 
където в началото на прехода 
към демокрация и пазарна ико-
номика, покойният вече предсе-
дател-президент Петър Младе-

нов трябваше да подаде оставка, 
заради приписаното му изявле-
ние „Най-добре танковете да 
дойдат“? Ако днес президентът 
Радев или друг каже: „Най-добре 
талибаните да дойдат“, това би 
ни шокирало по-малко. Защото 
те, българските талибани, вече 
са тук. Едни от тях, като „обеди-
нените патриоти“ сънуват, че 
пак са в парламента и упра-
вляват; други, като ИТН, ГЕРБ, 
БСП, ДБ, ДПС и ИБГНИ, са в НС 
и играят на опозиция. И меж-
дувременно се карат като цига-
ни, докато „коват“ закони, спо-
ред своя инат и „шериат“. Оказа 
се, че някои „протестъри“ не по-
знават не само Конституцията 
и решенията на Конституцион-
ния съд, а и приетия от самите 
тях Правилник за дейността 
на Народното събрание. Нещо 
повече, дори на председател-

ката на парламента Ива Мите-
ва от ИТН й трябваха два дни, 
за да реши, дали са приети или 
не поправките към Закона за 
НСО, предвиждаши огранича-
ване на броя на лицата, охра-
нявани от службата.

За тези си колебания Мите-
ва бе наругана от своя съпарти-
ец Тошко Йорданов, който дори 
я призова да си ходи, щом не й 
се стои в НС. На всичко отгоре 
тя беше оставила заседанието 
за измененията на Закона за 
НСО да се ръководи от замест-
ник-председателката на пар-
ламента Росица Кирова. Тя 
пък обяви, че промените не са 
приети поради липсата на необ-
ходимия кворум от 121 депута-
ти, въпреки че от 106 участвали 
в гласуването 101 бяха „за“. На-
края „протестните партии“ 
дружно обвиниха в саботаж 
ГЕРБ, БСП и ДПС, сякаш не 
знаеха, че същия ден имаше 
заседание на НИС на БСП. Там 
където свършват редът, за-
конността и разумът, там за-
почна Народното събрание 
днес! Какво правиха „народни-
те избраници“, че в два парла-
мента не успяха да сформират 
редовно правителство? В 45-то 
НС ГЕРБ върнаха мандата, за-
ради нежеланието на останали-
те да се коалират с тях и да имат 
нещо общо с модела Борисов. 
Отказаха да сформират ка-
бинет и хората на Слави Три-
фонов от ИТН, надявайки се, 
че на предсрочните избори от 
11 юли ще получат собствено 
парламентарно мнозинство, 
за да не зависят от други. Су-
веренът не им се върза и те взе-
ха само 65 депутатски места. 
Въпреки това, пришпорени от 
своя Аятолах Слави Трифонов, 
решиха, че и магарета да номи-
нират за министри и премиери, 
ДБ, ИБГНИ и БСП непременно 
ще ги подкрепят. След проекто-

кабинета на Николай Василев, 
предложиха ултимативно „ре-
визиран“ вариант начело с Пла-
мен Николов. И когато и той не 
мина, анатемосаха потенциал-
ните си съюзници и партньори 
като предатели, след което вър-
наха мандата и декларираха, 
че няма да подкрепят партия-
та, която получи третия ман-
дат. Разсърдиха се и на Кор-
нелия Нинова затова, че по-
искала скандалният плагиатор 
Петър Илиев да бъде оттеглен 
от проектокабинета на ИТН. В 
интервюто си пред Бойко Ва-
силев от БНТ Слави Трифонов 
каза, че с БСП имали сериоз-
ни различия, понеже социа-
листите били леви. Кога раз-
бра, че БСП са леви?

Също толкова шизофрени-
чен бе и отказът на ДБ не само 
да подкрепят кабинет с ман-

дата на БСП, но и да се отзо-
ват на поканата за разговори 
с Нинова. Понеже не желаели да 
участват в предизборната кампа-
ния на БСП. Как при това поло-
жение са очаквали президентът 
да връчи третия мандат на тях и 
БСП да подкрепи евентуален ка-
бинет с мандата на ДБ? Нали и 
да беше станало това, от ИТН ги 
бяха обявили за предатели? Сле-
дователно, такъв кабинет би мо-
гъл да мине само с подкрепата на 
ГЕРБ и ДПС. А може и да са се до-
говорили депутатите на ГЕРБ и 
ДПС да напуснат залата, квору-
мът да падне и правителството 
на ДБ да мине между капките? 
По-логично е обаче да приемем, 
че от ДБ изобщо не са имали на-
мерение да се опитат да съста-
вят редовно правителство. Сър-
дят се на Нинова, че не е задър-
жала мандата до 15 септември, за 
да се приеме не само актуализа-
цията на бюджета, а и закрива-
нето на специализираното пра-
восъдие. Но защо не настояваха 
по най-бързия начин да се из-
бират 22-те парламентарни ко-
мисии, а се занимаваха с препит-
ване на служебните министри и 
премиера и създаването на ко-
мисиите „Росенец“ и „Буджака“? 
Намериха време да разнищят 
и полицейското насилие над 
протестиращите през лятото и 
есента на 2020 г., но не и за ак-
туализацията на пенсиите. За-
това второто четене на Закона за 
актуализация на бюджета остана 
за вторник, 7-ми септември, ко-
гато Нинова трябваше да върне 
мандата. Същия ден ГЕРБ, ДПС и 
БСП дружно „зарадваха“ пенсио-
нерите с предложения за добавки 
към пенсиите от 100 до 150 лева, 
плюс осъвременяването им с ко-
ефициент 1,35. От тази внезапна 
предизборна щедрост служебни-
ят министър на финансите Асен 
Василев изпадна в ужас. Защото 
парите трябва да ги осигури слу-

жебното правителство.
Така или иначе, „народните 

избраници“ пак изпратиха суве-
рена пред урните и машините 
за гласуване. Какво ще променят 
новите извънредни парламен-
тарни избори, та Слави Трифо-
нов очаква в 47-мия парламент 
„на всяка цена“ да се състави ре-
довно правителство? От кого 
ще се състави то и кой ще пла-
ти цената? От ГЕРБ, БСП и ДПС? 
Или от ГЕРБ, ИТН и ДБ, която 
според някои социолози ще бъде 
втора? ДБ, санким, била един-
ствената, която покачвала своя 
рейтинг. Изявлението на Хрис-
то Иванов, че заради промените 
в Конституцията, касаещи съдеб-
ната власт, можело да се наложи 
да разговарят и с ГЕРБ без Бори-
сов, е многозначително. Борисов 
и да го канят, няма да седне на 
една маса с Христо Иванов. Но, 
дори да продължи да прави „сел-
ски туризъм“, обикаляйки села и 
градове, той без съмнение ще 
дърпа от разстояние конците 
на своите съпартийци, участ-
ващи в подобни разговори. Как-
то и Слави ще командори свои-
те по Фейсбук. В политиката ни-
кога не казвай никога! Там, както 
и в дипломацията, „не“ означава 
„може би“, а „може би“ е равно на 
„да“. Ако ГЕРБ, с или без Борисов, 
се върнат на власт, това ще е бла-
годарение на мушмороците, ко-
ито използваха протестите за да 
влязат в НС, след което забрави-
ха срещу кого и срещу какво про-
тестираха хората половин година. 
ИТН и ДБ работят за Бойко Бо-
рисов, каквото и да говорят сре-
щу неговия корупционен модел. 
Истината е такава: който гласу-
ва за Слави Трифонов и Хрис-
то Иванов, ще получи и Бойко 
Борисов! И като димна завеса, 
прикриваща тези тайни сдруже-
ния, ни се натрапва евентуалният 
политически проект на служеб-
ните министри Асен Василев 
и Кирил Петков. И той щял да 
бъде десен, казват някои. Тол-
кова десни, само народът е ляв! 
И беден, болен и отчаян до-
там, че не различава истина 
от лъжа, думи от намерения, 
демокрация от талибанщина. 
Поради което и на следващи-
те избори ще получи повече от 
същото. Скандалната размя-
на на обвинения и опровер-
жения за предлаган от Татяна 
Дончева (ИБГНИ) подкуп към 
депутати на ИТН, с цел раз-
цепване на парламентарната 
им група показва, че на мо-
рала на политическия елит не 
може да се разчита. Защото, 
както пише Стефан Цвайг, „Тя 
(политиката, б.р.) има толко-
ва малко отношение към ети-
ката, колкото астрономията 
и геометрията“.

Май Иво Балев ще излезе 
прав за 10-те чалъма да си напра-
вим правителство. Единият от 
тях е да се консултираме с тали-
баните, а другият – Петър Илиев 
от ИТН да препише някое ноу-
хау по въпроса.

сВИДеТеЛсТВА АКТуАЛеН ГЛАс

От стр. 3
Ще си позволя да я допълня: 

профилът на вестника повта-
ряше профила на „Зора“, „в за-
щита на националния интерес“, 
но по-конкретно в сферата на 
духовните измерения. Тя може 
би е забравила, че Хайтов създаде 
този вестник буквално отсичай-
ки плът от плътта на „Зора“. В 
него преминаха на работа и Вен-
цислав Начев, и Евелина Гечева и 
„Зора“ бе опасно оголена. Но ду-
хът й, осветен от Божествения 
Промисъл, бе този, който я съх-
рани. И това е бивало много пъти, 
по много начини, вече 32 години 
след излизането на първия брой - 
14 май 1990 г. 

Така или иначе Хайтов по-
стигна нещо важно: срещу от-
родителите вече щеше да стреля 
още една цев. А това, в онези ус-
ловия, не беше никак малко. 

Девет години по-късно, ко-
гато „Зора“ отдавна бе остана-
ла отново сама, на „поле брани“, 
Хайтов „в свирепо настроение“, 
както пише авторката на кни-
гата, и с убеждението, че „исти-
ните за този свят, трябва да се 
казват на този свят“, начена 
една знаменита поредица от 
публикации във в. „Нова Зора“. 
Тя започна от края на месец 
септември 2000 г. и завърши в 
началото на м. май 2001 г. Най-
преданата изследователка на 
творчеството на Хайтов отбе-
лязва справедливо, че тези тек-
стове „носят белезите на спон-
танното писане“. Текстът, кой-
то представяме днес, е от тази 
поредица и има пряко отноше-
ние към Конфиденциалния до-
клад на Института „Шилер“ от 1 

ооктомври 1996 г., станал осно-
ва за описаната в миналия брой 
акция на „башибозука на Хай-
тов“, както многократно са ни 
наричали неговите и наши-
те отрицатели. Това, което не 
е отбелязала Любка Захариева, 
е паузата от 13 февруари до 3 
април 2001 г., за която не исках 
да си спомням. Все пак, послучай 
99-годишнината на Хайтов, 
пак в един такъв септемврий-
ски ден на 2018 г., намерих сили 

да споделя как и по какъв начин 
чух смразяващата дъхът ми не-
гова изповед. И аз мога да кажа 
като Любка Захариева, че нико-
га не повярвах в естествения 
произход на ужасната диагно-
за – левкемия, която застигна 
големия български писател, и 
от която той си отиде. Страш-
ни са тези негови текстове в по-
редицата на „Нова Зора“. 

„Това е една обвинителна 
реч пред съда на историята за 

вечни времена, с потресна кар-
тина, както отбелязва Любка 
Захариева, на „невижданата 
преживяна катастрофа от 
България през 1989 г.“ „Да, той 
беше негласен духовен водач на 
нацията – справедливо допъл-
ва тя. - През годините името на 
Хайтов се беше превърнало в ин-
ституция и тази институция 
можеше да съществува само ако 
не слагаше прът в поетия евро-
атлантически курс от „левия“ и 

„десния“ наш елит, здраво спло-
тен и единен в убеждението си, 
че именно в новите евроатлан-
тически ценности е залогът за 
личното негово добруване и ос-
таване на власт.“ 

Седмица по-късно, през 
май 2001 г., текстовете от поре-
дицата в „Нова Зора“ излязоха 
обединени в книгата „Който 
има ухо, да чуе“. Хайтов бързаше, 
а и издатели, и издателстваа, за 
разлика от всеки друг път, нещо 
се бавеха. В края на краищата, 
книгата бе издадена от проф. 
Орлин Загоров. Всички разби-
рахме, че малко време му оста-
ваше на Войводата да се порад-
ва на творбата си. На 20 юни – 
три дни подир изборите, след 
които за пореден път надеж-
дите на народа щяха да бъдат 
осланени, той дойде в редакци-
ята. Беше умислен и не сваляше 
очи от картата на България, коя-
то висеше на стената. „И да не си 
посмял да се отказваш!“ – успя 
да ми прошепне, без да уточ-
нява, тъй като и двамата зна-
ехме за какво става дума. Едва 
не се разплаках. Досещах се, че 
го казва вместо сбогом. 

Отиде си на 30 юни. Всич-
ки, на които Хайтов прече-
ше, може би въздъхнаха с об-
лекчение. Напразно. Исти-
ни, като изречените в „Който 
има ухо, да чуе“, не си отиваха 
с него. Йерихонската тръба на 
гласа и авторитета му ги беше 
направила вечни. Както и по-
зорът на тия, които бяха изви-
кали смъртта му на помощ. 

Това бе неговото отмъще-
ние. Един Хайтов никога не ос-
тавя нещата недовършени. 

ХАЙТОВ – 
НЕзАМЕНИМИЯТ

От стр. 3
Изброените програми — 

всички до една, са насочени към 
размиване и унищожение на 
националната ни самобитност 
и култура. И към прогонване-
то от страната ни на 600 хиляди 
млади българи от хаоса и немо-
тията, и още най-малко около 
100 хиляди — все отбрани мо-
зъчета, поблазнени от дола-
ровите стипендии. Умствени-
ят потенциал на нацията спадна 
поне с 30% само от това интелек-
туално кръвопускане! Що се от-
нася до разменените специали-
сти и особено за командировани-
те в чужбина лектори — това си 
беше най-банален инструктаж 
и форма за окончателното ни 
облъчване с американските и 
евро-атлантическите ценнос-
ти.

Сблъсках се с тези факти в 
края на 1995 г., когато Съюзът 
на писателите се опита да взе-
ме участие в един от конкурси-
те на Министерство на обра-
зованието и срещнахме някои 
много интригуващи пречки 
от страна на служители в това 
министерство. Както и в Ми-
нистерство на културата (за сп. 
”Славейче”, да бъде освободено 
от данъци, и сп. ”Детска радост” 
на Георги Мишев). Разочарова-

ни от развитието на въпроса със 
„Славейче”, почовъркахме тук-
там и установихме, че работата 
се запича на точно определено 
място. Ровнахме по-нагоре, в де-
путатските етажи, и разбрах-
ме, че всеки трети или вече е 
бил спонсориран от „Отворено 
общество”, или детето му след-
ва със стипендия в Щатите, 
или пък в Англия. Или разра-
ботва някакъв мащабен, заръ-
чан от Запада, чрез „Отворено 
общество”, проект. Значителна 
част от депутатите в левицата 
— също, оказаха се и те „лоби-
сти” на вездесъщото „Отворе-
но общество”. „Лоби” е английска 
дума и означава банкови и дру-
ги агенти, които оказват влияние 
чрез подкупване на депутатите 
при приемане на един или друг 
закон. Това е значението на ду-
мата „лоби” в Речника. И то мно-
го приляга на сегашната наша 
парламентарна практика...

Размислихме се какво да 
предприемем и възникна иде-
ята да осведомим правител-

ството, че лостовете на култу-
рата и образованието са в ръ-
цете на една чужда фондация, 
че три четвърти от водещите 
фигури в телевизията, ради-
ото и вестниците, се оказват 
обвързани с „Отворено обще-
ство”...

• • • 
Без Хайтов българската ин-

телигенция изостави своя народ 
и България. „Около тази кон-
статация, пише Любка Заха-
риева, все повече и повече на-
ционално ангажирани журна-
листи, политически анализа-
тори и наблюдатели, търсят 
причината за „мизерията на 
духа“ в Родината ни.“ Остана-
лото за интелигенцията и ней-
ното място в живота на Бълга-
рия, са думи на Хайтов, казани 
по повод на обстоятелството, че 
50-ина известни нейни предста-
вители са се обявили в подкрепа 
на Жельо Желев в края на него-
вия мандат: 

„Първо, трябва да се каже, не 
са тези 50-ина души интелиген-

цията на България. И второ, те 
преди да се установят при Же-
лев, обиграха целия политиче-
ски мегдан — кому ли, какво ли 
не предложиха, докато заседна-
ха под президентския чадър. Но 
темата е интересна, а именно 
— отговорността на интели-
генцията ни в разфасоването 
на държавата. Не може за Желев 
да се пише като за „олицетворе-
ние на България”, както бе на-
писал Любен Дилов в „демокра-
тичния” вестник „Знаме”, и то 
в края на май 1996 година, кога-
то пеленачетата вече знаеха, 
че „преходът” се е изродил в бан-
дитизъм. А друг един, все така 
мастит „интелектуалец”, беше 
добавил: „Да се доверим на по-
опитния демократ и държав-
ник”. Да не споменавам какви ги 
нижеше тогава преброителят 
на дивите зайци Георги Мишев 
и подобните му кашавари око-
ло фондация „Българска сбирка”. 
Споменавам тази фондация, за-
щото тя изучаваше съчинения-
та на Желювите агитатори и 

разпалваше по този начин ен-
тусиазъм... Изобщо, неадекват-
ното поведение на интелиген-
цията в България по време на 
„прехода” ще си остане едно го-
лямо мазно върху нея петно! 
И никаква тайна не е, че тя бе 
купена. Защо да си правим оглу-
шки и да си търсим оправдания? 
Оказаха се в пълна сила думите 
на Филип Македонски, че „няма 
крепост, която да не може да 
бъде превзета от магаре, нато-
варено със злато”...

Мисленето при социали-
зма беше по-самостоятелно от 
това на платените дезинфор-
матори на телевизията и ради-
ото. Пет-шестима ловки мис-
тификатори днес стигат за 
милиони, защото електронни-
те масмедии им осигуряват на 
тепсия три милиона „телезри-
тели”, а това им дава възмож-
ност да моделират човешко-
то съзнание, както си поискат. 
Това са най-опасният вид наем-
ници!...“

Из „Който има ухо, да чуе!”

ГОЛЕМИЯТ ТИГАН, В КОЙТО 
СЕ ПЪРЖИ БЪЛГАРИЯ

таЛиБан БГ!

Петко ПЕТКОВ

Редакционния съвет на в. „Нова Зора“ (от ляво на дясно): Станислав Станилов, Георги Близна-
ков, Орлин Загоров, Николай Хайтов, Марин Белоев, Минчо Минчев, Венцислав Начев, Румен Воде-
ничаров, Христо Малеев. 31.12.1999 г.
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Продължение от брой 31

Ключовият момент е, че мне-
нието на народа се създава в 
пряка зависимост от реалнос-
тта. В случая реалността му се 
„сервира” в медиите и в Интер-
нет. По принцип, тази медий-
на реалност може  силно да се 
различава от действителната 
реалност, особено ако в играта 
се включат всички медии и то 
синхронно, без особени разли-
чия. Ако има по-сериозни раз-
личия, те могат да се обявят за 
фалшиви, за злонамерени, за 
вредни и опасни. Могат дори 
да бъдат преследвани от зако-
на „в интерес на държавата"!

Налага се да уточним, че по-
нятието "държава" има двоен 
смисъл. Ако под държава  раз-
бираме България, то изразът 
"в интерес на държавата" се 
разбира  следното:  действия 
за благоденствието на хората, 
българи и небългари, населя-
ващи  земята обозначена гео-
графски като България. 

Понятието държава има и 
друг смисъл, според който тя се 
отъждествява със системата 
от институции, обезпечаващи 
управлението на обществото 
като единно цяло. Т.е. интереси-
те на държавата се отъждествя-
ват с интересите на системата 
от институции за нейното уп-
равление, което преведено оз-
начава - с интересите на ней-
ния управленски елит!

 Основата, на която се гради 
политическата идеология на 
управляващия елит, е да убеди 
народа, че винаги става дума 
за неговото благоденствие, въ-
преки че този елит всъщност 
се занимава  изключително 
със собствените си интереси  и 
само в неизбежни случаи  прави 
нещо реално за народните маси. 
В края на краищата, както вече 
беше казано, най-важна е бор-
бата за власт. Оттук следва и 
съответната идеология, както и 
някои практически правила.

Например, идеологията на 
партиите, които са на власт у 
нас, практически се изчерпва 
с това да бъдат послушни на 
Брюксел и САЩ, за което е не-
обходимо чисто формално по-
слушание  и то на минимално 
ниво: правим каквото каже-
те, а се получава това, което 
виждате. По същество, крила-
тата фраза на Виктор Черно-
мирдин от 1993 г. най-пълно 
изразява това положение: "Мы 

хотели лучше, а получилось как 
всгда."

Ако условието за формално 
послушание  е изпълнено, на 
практика управляващите имат 
картбланш за най-директно 
приватизиране на държавата 
(всичко е бизнес и то наш биз-
нес!): икономика, финанси, пра-
восъдие, образование, култура... 
Типичен пример за България 
е финансирането от държава-
та на най-големи национални 
проекти без конкурс. Законът 
се заобикаля чрез даване на 
съответния проект на нацио-
нална фирма без конкурс (за-
конно ако фирмата е държав-
на), която фирма няма техни-
чески капацитет да свърши 
работата. Проблемът се реша-
ва като държавната фирма 
наема частни подизпълните-
ли без конкурс. 

Националните интереси на 
дадена държава се провеждат 
и осъществяват от нейния на-
ционален елит. Ако няма та-
къв елит не може да се говори 
за защита и провеждане на 
национални интереси. Дали 
лично на вас ви харесва даден 
национален елит или не,  е вто-
ростепенен въпрос. Важното е 
т. нар. национални интереси 
на държавата да не са празни 
думи. Последното може да се 
осъществява както при дикта-
тура, така и при демократични 
управления. Същественото е да 
не става въпрос за празноду-
мие, а да се правят сериозни 
опити за защита на тези ин-
тереси. При политически коа-
лиции, ако няма консенсус  от-
носно  националните интереси, 
не може да се формира такъв 
елит. Тогава става дума само 
за търговия и боричкане, за да 
бъдат реализирани лични ин-
тереси, в рамките на коалиция-
та. Ситуацията е принципиално 
ясна - чист провинциализъм  
и решаване на "кухненски" 
проблеми. За краен илюстра-
тивен пример в този смисъл 
може да ни служи  Украйна,  а 
за типичен - България. 

Някакво социално равнове-
сие в такива държави се под-
държа благодарение на външ-
ни сили, заинтересувани в осъ-
ществяването тъкмо на такова 
едно крайно изгодно за тях 
състояние. На практика става 
дума за протекторат, съглас-
но работното правило, че ако 
нямаш собствени национал-
ни интереси,  автоматично 
следваш националните инте-
реси на друга държава. Това е 
политическата версия на она-
зи известна сентенция, че ако 
не храниш своя собствена ар-
мия, ще храниш чужда. 

В този случай, от идеологи-

ческа гледна точка, е абсолют-
но необходимо реалността да 
се гримира в медии и социални 
мрежи по такъв начин, че всич-
ко което се върши от държав-
ния апарат да изглежда в очите 
на народа законно и в негова 
полза. Полученият продукт е 
типичен пример за т. нар. вир-
туална реалност. 

Много трудно е да се наме-
ри професионал, който може 
да си позволи безнаказано  
да покаже разликата между 
действителността и офици-

ално одобрената виртуална 
реалност в дадена област. Ако 
този професионал е включен 
в някаква структура (платена 
работа, членство в организация 
или партия), то се очаква, че ще 
говори "каквото трябва", а не 
каквото му се иска или мисли, 
тъй като на карта е поставено 
положението му в съответната 
структура. Независими про-
фесионали има, намират се, 
и ако искате реална прецен-
ка по даден проблем  - нямате 
друг избор. 

Сега нещо за днешната меж-
дународна обстановка, в която 
се предполага да благоденства 
въпросната държава. Ако тя не 
следва т. нар. правила форму-
лирани от САЩ и се съпроти-
влява, то непокорната дър-
жава се обявява за заплаха 
за демокрацията и директно 
за хегемона.  Например, ако да-
дена държава не иска да следва 
нравствените правила налагани 
от САЩ и Западна Европа, за-
щото тези правила се считат 
безнравствени от народона-
селението й, то тя се обявява 
за опасна за свободния свят, 

за враг. Най-пресни примери - 
Унгария и Полша. 

Трябва да се подчертае, че 
най-безпардонно се изис-
ква от страни с хилядолетна 
история и култура да след-
ват най-новите виждания на 
една най-млада цивилизаци-
онна единица, демонстрира-
ща провал след провал в на-
лагането на своята визия на-
всякъде по света, неспособна 
да се справи с гореспомена-
та задача даже в собствения 
си южноамерикански заден 

двор, да не говорим за Аф-
рика. Либерия, например, като 
опит за създаване на държава 
на бивши роби с американски 
управленчески елит, прочула 
се с нечувани зверства дори по 
африканските стандарти. Или  
полудивият Афганистан като 
най-пресен пример за успеха на  
двадесетгодишни „цивилизаци-
онни” усилия.

Всяка държава, която не 
следва споменатите прави-
ла,   демонстрира със само-
то си съществуване, че хеге-
монът не може да управлява 
света, което пък се квалифици-
ра като явна заплаха за негова-
та безопасност. Русия и Китай 
без съмнение са пример за 
смъртна опасност, защото се 
опитват и живеят по някакви 
си свои правила и то без да ги 
налагат на която и да е друга 
държава. Очевидно е, че вся-
ка една от тази страни се явя-
ва системен враг. Т.е., изходът 
е само един: или ние или те. 

Това накратко е основната 
глобална разстановка на днеш-
ната действителност. Остана-
лото е в раздела за технически 

подробности.
Безпрецедентно високо-

то ниво на русофобия днес се 
дължи на факта, че Русия вече 
представлява цивилизаци-
онна алтернатива (класиче-
ска, консервативна, хетеро-
сексуална,  християнска), под 
която алтернатива е готова 
да застане поне една трета 
от населението на САЩ и За-
падна Европа - безпрецедент-
но ниво на масова подкрепа, 
ненаблюдавано както по вре-
мето на Царска Русия, така и 
по времето на СССР.  Тревога-
та  е, че започва да се оформя 
друг Свободен свят, свят сво-
боден от американска хегемо-
ния, свят на държави, които 
не желаят да се водят от но-
вия американски критерий, 
че демократична е тази дър-
жава, която се отказва от сво-
ята суверенност.

Уплахата е, че Русия може 
да се окаже лидер на този 
Свободен свят като значител-
но по-демократична държава 
по линиите на политически 
плурализъм, инакомислие и 
медийна свобода. Последното 
може не само да звучи нечувано 
за някои - то може да се окаже 
действителна  илюстрация на  т. 
нар. Коварство на  историята.

Уплахата на новия запа-
ден елит от цивилизацион-
ния пример на Русия,  е без-
прецедентна и критична по 
очевидната причина, че  чис-
то военната алтернатива за 
противодействие, е напълно 
изключена.  

Допълнително сериозно ус-
ложнение е перспективата  ико-
номиката на развитите страни 
да регистрира спад от  поне 50%  
през следващите  3-4 години 
(мнение на независими експер-
ти), което е и формула за соци-
ална катастрофа, надхвърляща 
тази при разпадането на СССР. 
Т.е. ситуация, в която започ-
ват да работят законите на 
джунглата - всеки за себе си.

Директен социално-полити-
чески контрол  при такъв спад 
на икономиката,  изисква аб-
солютно твърди силови воен-
но-полицейски методи срещу  
всяко неподчинение, за което 
обаче, както финансови, така и 
човешки ресурси, няма доста-
тъчно, както в Европа, така и в 
САЩ, поради споменатия  очак-
ван общ спад на икономиката.

Алтернативата е масово 
зомбиране на населението 
чрез пълно унищожаване на 
критичното мислене, използ-
вайки методи за подтиска-
не на личността и волята, на 
практика, чрез установяване 
на  интелектуален концлагер. 

На стр. 8

сВеТъТ В ДеЙсТВИеВъпРОс НА ДеНЯ

Александър ГОЧЕВ

ВиртУаЛната реаЛност
Вирусната пандемия и „зелената” идеология като примери за нейното създаване

Медиите от Обединеното кралство 
отразяват нашироко повторното пус-
кане в експлоатация на стара електро-
централа на въглища, за да може стра-
ната да задоволи нуждите си от елек-
троенергия.

БиБиСи съобщава, че “топлото, все 
още есенно време доведе до това, че вя-
търните паркове не са генерирали дос-
татъчно мощност, а растящите цени 
направиха твърде скъпо да се разчита 
на газ”.

Медията продължава, че National 
Grid, която управлява електрическа-
та мрежа на острова, е потвърдила, че 
въглищата осигуряват 3% от електрое-
нергията вчера, добавяйки:

“Миналата година въглищата доп-
ринесоха за 1,6% от електроенергий-
ния микс на страната. Това е спад спря-
мо 25% преди пет години. “

Таймс съобщава новината под за-
главието: “National Grid се връща към 
въглища след отказ на вятъра.” В съоб-
щението се казва, че френската компа-

ния за комунални услуги EDF временно 
стартира два въглищни блока в своя-
та електроцентрала West Burton A. Цен-
тралата е една от трите останали елек-
троцентрали на въглища в Обединено-
то кралство, заедно с Ратклиф в Нотин-
гамшир и Килрут в Северна Ирландия.

Таймс отбелязва, че част от недос-
тига на ток се дължи на слабия вятър, 
добавяйки, че вятърната енергия, коя-
то обикновено генерира приблизител-
но 24% от електроенергията на Обеди-
неното кралство, е допринесла по -мал-
ко от 2% вчера(става дума за края на 
миналата седмица).

                 Боян РАШЕВ

Вече два месеца цените на тока 
на българската борса поддър-
жат изключително високи 
нива. Някои силно енергоем-

ки производства спряха, други отчи-
тат огромни загуби. Всички работо-
дателски организации се обединиха и 
поискаха от държавата да реши про-
блема. Тя реагира относително бързо, 
взе някои мерки, но резултатите не по-
криват очакванията – токът на борса-
та все още е по-скъп от този за дома-
кинствата, което не е нормално и не 
може да продължи дълго.

От години се говори как търговия-
та с ток трябвало да се либерализира 
и да следва законите на свободния па-
зар, за да постигне оптимални за потре-
бителите условия и цени. Аз съм отяв-
лен привърженик на свободния пазар, 
но ясно осъзнавам, че това е илюзия. 
Ето защо.

Електричеството страда от един 
фундаментален недостатък, заради 
който няма как да работи без високо ниво 
на планиране и регулация – невъзмож-
ността за съхранение на големи коли-
чества. Независимо какво се говори и 
обещава, електроенергийната система 
практически изисква производство-
то и потреблението да са абсолютно 
еднакви във всяка секунда. Преносът 
е обвързан с инфраструктура и практи-
чески невъзможен на дълги разстояния. 
Тези особености правят голямата разли-
ка в сравнение с всичко друго.

Например пазарът на нефт и неф-
топродукти в голяма страна като САЩ 

е свободен. Хиляди частни субекти (бен-
зиностанции) могат да купуват от мно-
жество доставчици и да продават на ми-
лиони потребители. Тъй като нефтът се 
складира и пренася лесно, динамика-
та на предлагането следва динамика-
та на търсенето без никакви пробле-
ми, а дори и да има разминавания, те не 
са фатални. Конкуренцията води до спад 
на цените.

С тока обаче не е така. Там предла-
гането трябва да може да отговори на 
всяко изменение на търсенето за се-
кунди, при почти пълно отсъствие на 
складирани количества. Да не говорим, 
че качеството (напрежението, честотата 
и товарите в системата) също трябва да 
се поддържа идеално. Това значи, че ня-
кой трябва да управлява много пре-
цизно всичко и да има неограничен 
достъп до предлагане, когато му потря-
бва, тоест да контролира производители-
те. Това е ролята на електроенергийния 
системен оператор.

Ако се получи така, че предлагането 
и търсенето на ток се разминат, послед-
ствията са фатални. Цялата мрежа се 
срива и възстановяването на работата 
ѝ може да отнеме от часове до седмици 
или даже месеци. Малко хора си дават 
сметка какво значи това. Ние сме тол-
кова зависими от непрекъснатото елек-
трозахранване, че светът ни се разпада 
за броени минути в отсъствието му. При 
голям студ в умерените ширини това 
значи смърт.

Точно това се случи през февруа-
ри в Тексас, вероятно най-либералния 
пазар на ток в света, който поддър-
жа много ниски цени. Дойде студ, по-
треблението скочи рязко, цените стиг-
наха десетки долари за киловатчас, но 

никой не беше в състояние да доста-
вя – просто нямаха достатъчно остана-
ли конвенционални мощности в запас. 
Неадекватното планиране и контрол на 
системата доведоха не просто до ико-
номически проблеми, а до тотален срив 
– в някои градове ток нямаше с дни и 
десетки хора умряха от студ. Можело 
е да стане много по-зле – системата е 
била на минути от пълен разпад, кой-
то да изисква възстановяване с месе-
ци. Броят на потенциалните жертви 

е невъобразим.
Колкото повече се увеличават ни-

вото на електрификация на крайно-
то потребление на енергия и поли-
тическият натиск в полза на опреде-
лени технологии, толкова по-трудна 
за управление става системата и се 
увеличават разходите. Скъпият ток 
е кошмар за икономиката – от ВиК и 
жп операторите до леярите и хлебарите 
– всички страдат и накрая плаща край-
ният потребител. Липсата на ток оба-
че е въпрос на физическо оцеляване.

Харесва ни или не, държавата има 
определени роли в живота ни. Осигу-
ряването на изобилни количества, 
надежден и евтин ток са сред тях. 
Това ще бъде така, докато нямаме ко-
мерсиални технологии за складиране 
на огромни количества ток, които да 
обезсмислят нуждата от поддържане 
на резервни мощности. Технологиите 
напредват – може и да го доживеем.

СВОБОДНИЯТ 
ПАзАР НА ТОК Е 

ОПАСНА ИЛЮзИЯ

„Светът е в невиждана енергийна 
криза, която особено силно удря Евро-
па. Цените на основните горива, които 
стоят зад производството на електри-
чество – въглища и природен газ – рас-
тат с незапомнени темпове. Само за по-
следните 6 месеца газът на холандския 
хъб е скочил с 217%, а австралийските 
въглища за износ – със 103%. Дължи се 
основно на гигантския скок на потреб-
лението, който предлагането не може 
да задоволи. Нефтът малко изостава, 
защото пандемията все още огранича-
ва движението и особено полетите. Но 
това е само временно“. Това коментира 
в социалните мрежи експертът по уп-
равление на околната среда Боян Ра-
шев, цитиран от 3e-news.

„Всичко това е напълно логичен ре-
зултат след години политики за огра-
ничаване на инвестициите в търсене, 
проучване и добив на изкопаеми гори-
ва, които през 2020 г. достигнаха безум-
ни нива – не само държавите, но дори 
и частните пари ги напуснаха. В Евро-
па усещаме удара особено силно, защо-
то тук се добавят и разходите за въгле-
родните емисии при изгаряне на гори-
ва, които вече достигат рекордните 62 
евро/тон СО2“, добави Рашев.

В резултат, от края на месец юли 
червените цветове напълно превзе-
ха картата на борсовите цени на тока. 
Даже се наложи скалата да се удължи 
във виолетово-розова гама. Първи бяха 
ударени енергийно-интензивните ин-
дустрии. След тях го усетиха и всички 

останали бизнеси. Скоро лавината ще 
помете и домакинствата. Газохрани-
лищата в Европа са празни. С първите 
студове ще настъпи катастрофа, която 
вече няма как да бъде избегната.

„Поглед върху цените на тока от на-
чалото на септември ясно показва кои 
европейски страни все пак имат шан-
сове за оцеляване в такива условия – 
Полша и България. Общото между тях 
е, че в най-голяма степен разчитат на 
местните си евтини въглища, а не на 
внос на газ или черни въглища. В Бъл-
гария, разбира се, голяма роля играе 
и АЕЦ Козлодуй. Тя обаче съвсем ско-
ро ще затвори един блок за едномесе-
чен планов ремонт. И тогава отново ще 
чакаме миньорите и ТЕЦ-овете да ра-
ботят на пълна мощност. Те ще осигу-
ряват над 60% от тока. Същото ще се 
случи и през зимата, когато товарът на 
системата надхвърли 7000 MW и дори 
всичките големи ВЕЦ няма да са в със-
тояние да покрият значим дял. А вре-
менните енергийни източници (слънце 
и вятър) няма смисъл дори да се споме-
нават – те обичат както нощния, така и 
зимния сън.

Ако вече бяхме затворили „Мини 
Марица изток“ и разчитахме на газо-
ви централи, щяхме да бъдем изложе-
ни изцяло на милостта на „Газпром“ и 
рекордните цени на газа по света. Днес 
мините все още ни защитават, но нати-
скът от европейските политики и паза-
ри се усилва. А утре?“, коментира още 
Боян Рашев.

„МАРИцА ИзТОК“ 
СПАСЯВА БЪЛГАРИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПуСНА 
ОТНОВО ТЕц НА ВЪГЛИщА

Газохранилищата в европа са празни, 
с първите студове ще настъпи катастрофа



брой 32, 14 септември 2021 г.  брой 32, 14 септември  2021 г.Стр. 8 Стр. 9БъЛГАРсКИ ИЗмеРеНИЯБъЛГАРсКИ ИЗмеРеНИЯ

Литературният код 
на македонизма Лудвиг Вилхелм Ерхард -  създател на Социалното пазарно стопанство

От стр. 7
По същество става дума за 

антиутопия, за налагане на 
квазирелигиозни сектантски 
принципи за контрол над ста-
да от  бездушни роби, което е 
и съществен елемент на нова-
та цивилизационна  революция 
включвайки "стойностно"  пре-
форматиране на историческата 
памет на човечеството. На този 
фон, вирусната пандемия из-
глежда като дар божи под лозун-
га: "Прави се всичко възможно за 
ваше добро!"
Информационен суверенитет

Западът е избрал и защита-
ва  позицията си да задава ета-
лон за поведение на останали-
те държави. Еталонът се нала-
га информационно, след което 
идва изискването за изпълне-
ние и подчинение. Ако вие има-
те друга гледна точка или друга 
ценностна система, то вие полу-
чавате диагнозата "недоразвит" 
или „нецивилизован" с препо-
ръката за повече работа: чете-
те и слушайте еталонна запад-
на преса, гледайте и слушайте 
еталонни холивудски филми и 
еталонна западна музика. Ако 
се съпротивлявате ви чака ата-
ка  на широк фронт очертан от 
двете флангови направления:  
информационно и, ако се нало-
жи, както е демонстрирано неед-
нократно, класически военно, 
с модерни прецизно-локални 
ракетни удари.

Следователно, информаци-
онен суверенитет в днешния 
свят  означава възможност да 
имате своя собствена система 

за излагане  на събитията, свои 
средства за масова информа-
ция, които не говорят на езика 
на Запада, а на езика на собст-
вената цивилизация, на собст-
вения народ, съобразявайки 
се с интересите на собствената 
си държава.  Съответно, журна-
лист, който следва такива насоки, 
трябва да е подготвен, че ще бъде 
заклеймен като нецивилизован 
варварин. 

Най-главният аспект на ин-
формационния суверенитет е су-
веренитет при интерпретация на 
събитията, идеите и идеологи-
ите.  Съгласно своя ценностна 
система и в интерес на своята 
държава.  Съгласно правото да 
бъдеш самия себе си, да имаш 
своя собствена история, да за-
щитаваш страната си като уни-
кален цивилизационен фено-
мен.  На практика това е и раз-
делителната линия между при-
ятел и враг на Демократичния 
Запад. С всички лични и наци-
онални последствия. По въпро-
са за последствия по линията на  
личния информационен сувере-
нитет: ако имате свое собстве-
но мнение вие сте враг.  Всякак-
ви сантименти по въпроса - на-
страна.

Атомизирано общество

Най-фундаменталната рево-
люция във военното дело е свър-
зана с реализацията, че воини в 
строй  са по-силни от група отдел-

ни бойци, всеки от които може да 
е победител в отделен двубой сре-
щу всеки строевак. Или, по-крат-
ко, строят побеждава класата 
на индивида.  Оттук и стреме-
жът в политическата борба за  
максимално разединяване на 
съперника, т.е. за разрушаване 
на строя. Фундаменталното пре-
димство на строя пред индиви-
да е наличието на отговорност 
за другия до теб, по-общо, отго-
ворност към обществото. Без 
тази отговорност няма строй. 
Няма и общество.

Оттук и стремежа на гло-
балния либерализъм да разру-
ши точно тази обществена от-
говорност, издигайки в идеал 
иманентната отговорност пред 
самия себе си.  По същество ата-
ката има  антисоциален харак-
тер,  борба против социализа-
цията на човека. Борба против 
осъзнаване и разбиране на сво-
ята отговорност пред  другия и 
пред обществото. Борба сре-
щу отговорност за семейство-
то (високо се ценят семейни 
шпиони докладващи разгово-
рите на семейната маса), бор-
ба на индивида за правата си 
срещу трудовия колектив, сре-
щу местното общество. Така се 
руши не само обществото, така 
се руши и живота на всеки от-
делен човек,  генетично-фи-
зиологично  стремящ се към 
общуване със себеподобни от 
най-крехка възраст (за пример 

- поведението на  "необучени" 
деца на възраст над 1-2 години).

Като частен случай, отказът 
от обществена отговорност 
води до липса на отговорност 
по отношение на  информаци-
ята. Социализация означава 
още  хората да приемат за нор-
мално да има различни мне-
ния по отношения на даден 
проблем. Ако даден индивид, в 
съгласие с неолибералната идео-
логия, счита че той е най-уникал-
на, себестойностна и изключи-
телна персона, то е най-естестве-
но да не се интересува от чуждо 
мнение, а да приема само своето 
собствено за меродавно. Без да се 
интересува  по какъв точно на-
чин то е формирано, включител-
но  внедрено. 

Това интелектуално изоли-
ране води до предпочитание 
към елементарни еднозначни 
решение, до неспособност да се 
анализират сложни идейни сис-
теми, сценарийни варианти и 
алтернативни конструкции, не-
обходими интелектуални опера-
ции за вземане на неизбежни со-
циални решения. 

На практика, особено млади-
те, се превръщат в оловни вой-
ничета защитаващи либерални 
социални  "ценности" придо-
бити в Интернет, абсолютно 
убедени, че слънцето изгрява 
във Вашингтон, неспособни 
към каквато и да е промяна в 
стила си на живот. Включител-

но абсолютна неспособност да 
защитават отечеството си.

Ултралибералната идеоло-
гия на толерантност създава па-
сивни личности, без какъвто и 
да е боен дух: ако някой те удари 
не се защитавай сам, оплачи се 
на учителя. Защото ако се защи-
тиш, ти ще бъдеш по-виновен 
от нападателя. В никакъв случай 
не можеш да проявяваш агре-
сия. Резултати от тестове показ-
ват, че двадесетгодишните на 
Запад имат ниво на тестосте-
рон като на 60-годишни. Абсо-
лютно самоизраждане. 

Такива индивиди се ко-
мандват най-лесно, с нулева 
способност за каквато и да е 
борба, най-много да помър-
морят малко. В кризисна си-
туация, която може да настъпи 
най-неочаквано, борбени лич-
ности с готовност за саможерт-
ва са абсолютно необходими, но 
няма откъде да се вземат. Има 
само хора без минимална спо-
собност за нетолерантност, коя-
то е абсолютно необходима поне 
в борбата за самосъхранение, да 
не говорим за борба  със "ста-
рото" за "прогрес".  Абсолютно 
стадо! Резултатът от възпита-
нието на вече няколко поко-
ления - проблем номер едно 
за днешната Европейска ци-
вилизация. Това вече мирише 
наистина на края на историята. 
Но не този на Фукуяма. По-ско-
ро този от типа на  Фукушима. 

ВиртУаЛната реаЛност

От стр. 1
И дори не се притесняват, че 

се налага политическа цензура 
в учебниците по история. Ня-
кои от параграфите във въпрос-
ния закон  будят у мен недоу-
мение. Говори се за ”морален и 
икономически упадък на държа-
вата”, но икономическата исто-
рия преди 1989 г. не се изчерп-
ва само с икономически фали-
ти, дългове и корупция. Имало 
е и периоди на разцвет. Имало 
е развита индустрия, имало е 
икономическо чудо в селско-
то стопанство... Българският 
опит и българските специали-
сти в земеделието са шества-
ли по света. През 1976 г. в Ин-
дия се създава, по български 
модел, организация в агро-
промишления есктор. За тези 
неща не се говори, може би 
защото в условията на преход 
няма икономически упадък, 
няма престъпна приватиза-
ция, няма ограбване на  широ-
ката социалистическа средна 
класа, няма модел и полити-
ка довели народа до просешка 
тояга!? Чл. 2 от въпросния закон 
пише, че “комунизмът е унищо-
жил традиционните ценности 
на европейската цивилизация”. 
Нима развитието на литера-
турата, изкуството, култура-
та, изложбите на Тракийското 

златно съкровище в Ню Йорк, 
Лондон и Париж, чествани-
ята на “1300 години България”, 
са унищожаване на ценности-
те на европейската цивили-
зация?! И въобще защо с чудо-
вищна наглост, с някакъв закон 
от пет члена, трябва  да се от-

рича цял период от развитие-
то в духовната сфера на Трета-
та българска държава извес-
тен като „новия златен век“.

Смятам също, че самият со-
циализъм има своя социално-
икономическа логика на поява 
и развитие. И тя не е измисле-

на, а наложена от живота. Соци-
ализмът се яви като успешен 
метод за индустриализация 
и модернизация, който реши 
задачата, с която не успя да 
се справи докрай българската 
държава преди 1944 г. Страна-
та ни тогава е била с преобла-

даващо селско население и се 
е намирала пред индустриална 
фаза на развитие. По-късният 
исторически преход от традици-
онно към индустриално обще-
ство, отсъствието на силна бур-
жоазната класа, която бе фак-
тор за социално-икономическа 
еволюция за две-три столетия в 
западните демокрации, наложи 
друг, ускорен метод на модер-
низация. По-слабо развитите 
държави от Източна Европа, 
се нуждаеха от централизация 
на националния капитал, за 
да бъдат създадени по-добри 
условия за неговото натруп-
ване и, за да стане той по-конку-
рентноспособен. На това място в 
националния живот, на истори-
ческата сцена се появява фигу-
рата на социализма, който може 
да осигури бърза индустриали-
зация и модернизация на обще-
ството. Според мен, и социали-
змът, и капитализмът, са две 
форми на едно и също модер-
но, индустриално общество. 
Те са двете рационални идео-
логии на Новото време, в кое-
то сега живеем и, което се роди 
след Ренесанса. Макар и с проти-

воположни политико-идеологи-
чески характеристики, и двете 
модерни исторически форма-
ции, смятам че имат сходни, 
в социално-икономически ас-
пект, черти. Това са индустриа-
лизацията, урбанизацията, секу-
ларизацията - доведена до краен 
атеизъм при т.нар. комунизъм, 
за по-ефективна модернизация 
на изостанали общества, с беле-
зи на неизживян феодализъм. 
Ето защо, според много научни 
изследвания, включително и на 
западни учени от средата на 70-
те години на 20 век, държавите 
от Източна Европа, благода-
рение именно на социализма, 
са завършили процеса на ра-
дикална трансформация и са 
формирали социално-иконо-
мически системи от модерен 
тип. Разбира се, степента на раз-
витие и жизнения стандарт, не 
бива да се сравняват с този на 
Западна Европа. Защото все пак 
говорим за един ускорен, прес-
качащ векове метод на индус-
триално развитие, без натруп-
ванията и обогатяванията осъ-
ществени от т.нар. водещи дър-
жави по пътя на колониалната, 
а преди нея, и национална екс-
плоатация. Да не би да е случа-
ен изразът „овцете изядоха хо-
рата“!

Българският социализъм и 
неговите социално-икономиче-
ски черти, биха били обект на 
цяла дисертация. Само ще спо-
мена, че след десталинизация-
та и особено след Априлския 
пленум през 1956 г., Тодор 
Живков се опитва да еманци-
пира България от съветския 
икономически модел. Това е 
сложна и трудна игра, в коя-
то не винаги успява. Подозри-
телността и идеологическият 
контрол предполагат постоя-
нен натиск от страна на СССР. 
Доктрината на ограничения 
суверенитет пречи да бъде из-
граден един български соци-
ализъм с пазарни елементи - 
самоуправление на предпри-
ятията, печалбата, като изме-
рител на рентабилността, и 
т.н. Успех е отбелязан най-вече 
в годините на перестройката с 
известната Юлската концеп-
ция (1987 г. -  и с Указ 56). То-
дор Живков се е старал да еман-
ципира постепенно икономика-
та от политиката, вникнал е и е 
възхитен от китайския модел 
и постоянно се е опитвал да 
лавира между Съветския съюз 
и Запада. Не случайно Живков 
е първият български политик, 
на когото е предложено член-
ство на България в ЕС (тогава 
ЕИО). Истината е, че в сгъстено-
то историческо време и двойн-
ствената роля на Горбачов, от 
една страна като пазител на ста-
туквото, и от друга като водещ 
реформатор, Живков бе свален 

чрез вътрешно партиен преврат, 
извършен с тоталния натиск на 
Москва в съглашателство с Ва-
шингтон, за което тогава мал-
цина са се досещали.

В своята политика Живков 
успява да направи важен патри-
отичен завой. Тук навярно мно-
зина биха  възкликнали - какъв 
патриотичен завой, а 16-та ре-
публика!? Нека се знае, че ре-
пликата му за 16-та република 
е с цел да бъде опипана почва-
та вън и вътре, и че тя е сво-
еобразно уверение на лоял-

ността на България към СССР 
условие, за да бъдат получе-
ни по-изгодни за страната ни 
ресурси и търговски отноше-
ния. Тогавашният съветски ръ-
ководител също шеговито от-
връща, че е по-добре България 
да си остане независима. Няма 
нито един документ или офи-
циално взето решение, нито 
курс към осъществяването на 
такава цел. Формулата за по-
тясна интеграция със СССР, не е 
нищо друго, освен израз на обя-
вената лоялност към идеите на 
социализма и на Варшавския 
договор. 

Малко известен факт е, 
че Живков се опитва и успя-
ва да изправи унаследената 
денационализаторска поли-
тика на БКП по македонския 
въпрос. Той се противопоста-
вя на предшествениците си, 
поддържали тази антинаци-
онална политика, и уволня-
ва всички в управлението на 
държавата и в структурите на 
БАН, поддържащи тази анти-
българска теза. Отстоява ис-
торическата истина и родолю-
бива българска позиция, пред 
Тито. През 1966-та г. избухва 
езиков спор и български пред-
ставител отказва да подпише 
споразумение за т.нар. “маке-
донски език”. Известно е, че Съ-
ветският съюз не поддържа 
родолюбивия  курс в полити-
ката на Живков. Известен е и 

фактът, че съветски посланик 
през 1971 г., с оглед затопля-
нето на отношенията между 
СССР и Югославия, настоява 
България да признае македон-
ско малцинство у нас. Живков 
обаче остава неумолим. Тито 
отстъпва и поне официално не 
е известно  да иска Съветският 
съюз да настоява за признава-
нето от България на македонско 
малцинство. Западът и Гърция 
подкрепят родолюбивите бъл-
гарски позиции по този въ-
прос, разбира се по свои съо-

бражения и разчети. Малко из-
вестни са тези факти от “прес-
тъпното” ни социалистическо 
минало... Нещо повече - на Тодор 
Живков принадлежат думите, че  
“младото поколение трябва да 
благоговее пред конската опаш-
ка”. В този смисъл не е изне-
нада патриотичната и нестан-
дартна линия в културната по-
литика на Людмила Живкова 
– неговата дъщеря. Като кул-
турен министър тя винаги е 
държала страната ни да е из-
вестна по света като родината 
на славянската цивилизация. 
Огромни са достижения в кул-
турната политика на България 
свързани с 1300-годинишни-
ната и подготовката за нейно-
то честване. Строежът на НДК, 
изграждането на многоброй-
ни паметници и архитектурни 
комплекси, художествените 
изложби и галерии в страна-
та и в чужбина, провеждане-
то на детската асамблея ”Зна-
ме на мира”, както и посеще-
нията на генералния директор 
на ЮНЕСКО в подкрепа на този 
проект, допринасят за разпрос-
транението  на българската кул-
тура по света. Именно ЮНЕСКО 
подкрепя проекта “Знаме на 
мира”, както и популяризира-
нето на културата ни по света. 
Людмила Живкова е подкрепя-
ла всяко обещаващо ново на-
цинание като например  проек-
та на д-р Лозанов за създаване-

то на известния негов Институт 
по сугестология. Разностранна-
та нейна дейност, която е имала 
подкрепата на най-обещаващи-
те таланти в областта на наука-
та, историята, изкуството, лите-
ратурата, е срещала огромна съ-
протива в старите доктринерски 
среди на партията, но в същото 
време е предизвиквала и огро-
мен интерес в чужбина. Младата 
културна министърка реализира 
огромни заслуги за подобря-
ване на отношенията с Вати-
кана, за заличаване на мрач-
ното наследство от 1949 г. и от 
1952 г. Благодарение на Люд-
мила Живкова Ватикана отва-
ря своите библиотеки, музеи 
и галерии за български уче-

ни, изследователи и духовни-
ци. Тя създава забравения днес  
проект “Звездна карта”, чиято 
цел е да бъдат картотекирани 
всичките талантливи деца по 
света, с идеята един ден те да 
работят за България. Крайна-
та цел на нейната нова морал-
но-етична духовна концепция 
“Единство, Творчество, Красо-
та”, е да превърне училището 
в “ковачница на личности”, да 
създаде условия за ”хармонично 
и многостранно развитие на ли-
чността”, но не чрез идеология, 
а чрез възпитание в нравствени 
ценности като ненасилие, вза-
имно уважение и любов, хар-
мония с природата. В усло-
вията на печалната ситуация в 
българското образование и все-
общата морална и духовна де-
градация в обществото, нейните 
идеи и възгледи днес биха имали 
озониращ оздравителен ефект. 
Нейната съученичка Вера Ган-
чева свидетелства, че интересът 
й към теми като мистицизъм и 
окултизъм, увлечението й по ин-
дуизма и йогата, не са от “серги-
ен тип”, а са с научен характер. 
Людмила Живкова е събирала 
много книги по тези въпроси, 
които са я вълнували, но зара-
ди ранната й и внезапна смърт, 
не е успяла да ги дари на науч-
ни институти и библиотеки. Тя е 
обвинявана в идеализъм, довер-
чивост и детска наивност от ре-
дица свои съвременници. Вера 

Ганчева я описва обаче като “до-
бър и честен човек, готов да по-
могне на всеки, скромно момиче”. 
Нейните връстници разказват 
как като ученичка е настоява-
ла да я изпитват повторно, за 
да заслужи оценките си. “Теже-
ше й, че е Живкова”, казва в спо-
мените си Костадин Чакъров. 
Много болезнено е посрещ-
нала новината за злоупотре-
бите и корупцията във Фонд 
“1300 години България”. В едно 
телевизионно интервю покой-
ният съветник на Тодор Живков 
- Костадин Чакъров разказва, 
че веднъж й носят донос сре-
щу един човек, а тя го хвърля 
в коша с думите: “Кажете на 
тези хора (ДС) да не преследват 
никого. Нуждаем се от талан-
та на всеки българин!”. В Съвет-
ския съюз, на най-високо рав-
нище, никак не харесвали идеи-
те и политиката й на отвореност 
към света. Тодор Живков в сво-
ите „Мемоари“ пише: “Очевид-
но съветските служби са следи-
ли много плътно дейността на 
моята дъщеря”. И това никак 
не е учудващо, защото именно 
на Людмила Живкова принад-
лежат думите: “Истински сво-
бодният човек, зависи само от 
Бог”. Заради антисистемната си, 
неконформистка политика, за-
падните медии я описват като 
“рядка птица сред комунисти-
ческата сивота на Изтока.” (в. 
“Обзървър”).

С тези думи не възнамеря-
вам да издигам в култ „един 
престъпен комунистически ли-
дер“, както биха се изразили де-
сните интелектуалци. Аз сама-
та съм от поколението българи, 
които нямат ясни и съзнател-
ни спомени за времето пре-
ди 1989 г., но смятам че дълг 
на днешните учени е да не до-
пуснат децата ни да бъдат ма-
нипулирани. Новите поколе-
ния трябва да познават ця-
лата многолика история за 
близкото ни минало, в което 
са живеели техните родители. 
В тази история има достойно 
място и за Людмила Живко-
ва, и за нейните дела, някои 
от които като асамблея “Зна-
ме на мира”, проектът “Звезд-
на карта” и т.н, могат да бъдат 
продължени и днес. Това обаче 
в днешните учебници по ис-
тория, е немислимо. По-веро-
ятно е в тях да запишат, че Лю-
дмила Живкова е “новият Хит-
лер”, както в един телевизионен 
дебат се изразиха по повод  са-
ботираната през 2012 г. науч-
на конференция за Людмила 
Живкова, в която един профе-
сор по история заяви, че “да се 
прави научна конференция за 
Людмила, е все едно да се прави 
конференция за Хитлер”(!?!)

Убедена съм, че история-
та не бива да е слуга на поли-
тиката, че тя  трябва да опис-
ва обективно и безпристрастно 
всички страни от живота на хо-
рата - и добрите, и лошите. 

На стр. 10

Да открием истината и Да я защитим

Политиката на Людмила Живкова в областта на културата отвори България към възможността 
да заеме своето достойно място в лоното на европейската цивилизация.
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От стр. 9

И в човека, и в политиче-
ските и социални системи, кои-
то той изгражда, съжителстват 
и Ангели, и демони, съществу-
ва и черното, и бялото. Нико-
га в историята не е само едно-
то или само другото. Но кое от 
двете ще изберем, зависи от 
това дали ще позволим да бъ-
дат пренаписани учебниците 
ни по история. Съзидателно-
то време на социализма сътво-
ри от  България, една от 30-те 
най-развити държави в света.  
Да напомним също така, че ос-
вен със закон, приет от Народ-
ното събрание, социализмът е 
обявен за престъпен и от Ев-
ропейския съюз. С решение 
на Европейския парламент от 
2019-та г., се приравняват со-
циализъм и фашизъм. От на-
учна гледна точка, това е аб-
солютно неточно. Не е точ-
но, защото  престъпления из-
вършвани от социализма и 
фашизма, са несъпоставими. 
Не е точно и от гледна точка на 
идеологията. Фашизмът е чо-
веконенавистна, антихуман-
на, шовинистична  и расист-
ка идеология, насочена срещу 
другите хора и народи, докато 
социализмът е хуманна и чо-
веколюбива идея, въплътила 
идеалите на равенството, со-

лидарността и справедливост-
та между хората. Престъпле-
ния за жалост е имало и при 
режими, които не са били со-
циалистически. Концлагерите 
започват още от индиански-
те резервати в САЩ. Начало-
то на съвременните концла-
гери е поставено от цивилизо-
ваните англичани по време на 
Втората Англо-Бурска война 
(1899 г.-1902 г.). Това обаче са 
факти, които ги няма в учеб-
ниците по история. У нас пре-
ди 1944 г. са действали концла-
герите “Гонда вода”, “Кръсто 
поле”, женския отдел на лагера 
“Свети Никола”, имало е поли-
тическите убийства, вкл. и на 
деца. През декември 1943-та в 
Ястребино, например. Имало 
е отрязани партизански гла-
ви разнасяни на кол. По-ра-
но, в годините на Белия терор, 
в периода 1923-1925 г., са изби-
ти хиляди земеделци, комуни-
сти и анархисти. Това са престъ-
пления извършени преди 1944 
г., за които учебниците по исто-
рия днес мълчат. Те мълчат и за 
престъпленията  извършвани от 
т.нар. демократични държави, 
които днес ни учат кое е добро, 

и кое е зло. Докато в същото вре-
ме тяхната история е история 
на  робството, расизма, колони-
ализма и на още по-страшния 
неоколониализъм. След Втора-
та световна война, жертвите 
на Западния колониализъм и 
неоколониализъм, и на войни 
водени от Запада на други кон-
тиненти, възлизат на около 55 
милиона души. Всичко това 
дълбоко ме смущава, защото 
онагледява очевидния двоен 
стандарт към историята и към 
истината. През 60-те години в 
САЩ са извършвани десетки те-
рористични актове в църкви на 
чернокожи. Прочетох че през 
1963 г., в един такъв терористи-
чен акт, по време на църковна 
служба, загива приятелката на 
Кондолиза Райс – първата чер-
нокожа дама, бивш държавен 
секретар на САЩ. По време на 
същия атентат са убити и мно-
го  чернокожи деца, които гово-
рителят на “Ку-клукс-клан”  обя-
вява, че  “това не са деца, а прос-
то малки  негри”. Афроамери-
канците в законодателството 
на САЩ са  били обявявани за 
3/5 човеци и били затваряни 
в  зоопаркове. Нима човеш-

ките зоопаркове не са една 
чудовищна срамна история? 
Има ли обаче учебник, който 
да посмее да пише за нея. За 
всички тези престъпления не е 
потърсена наказателна отго-
ворност чак до 90-те години на 
20 век. Интересно, защо тези 
факти не са обявени за гено-
цид и престъпление срещу чо-
вечеството!? Защо само социа-
лизмът бе единствения прес-
тъпен режим в човешката ис-
тория!? В програмата си от 
1994 г., БСП се отрича от всич-
ко, което противоречи на де-
мократичните ценности и мо-
рал в периода преди 1989-та г. 
и се гордее с всичко позитив-
но, което социализмът е из-
вършил - индустриализация 
и модернизация на страната, 
високи постижения в социал-
но-икономическото и култур-
но развитие, признати дори 
и от западни изследователи. 
Така че престъпленията и убий-
ствата, независимо от това кой 
политически режим ги извърш-
ва - социализмът или капитали-
змът, са престъпления и грях, 
и пред съда на хората, и пред 
съда на Бога! И към тях тряб-

ва да се прилага еднакъв под-
ход и мярка, а не политическа 
цензура, както виждаме че се 
прави сега. Също така интере-
сен е и въпросът за бъдещото на 
лявата идея, за бъдещето на со-
циализма. 

Днес световният финансов 
спекулативен капитал над-
хвърля многократно реалното 
стоково покритие в световната 
икономика? Финансовите акти-
ви на големите световни банки и 
корпорации се увеличават в ус-
ловията на кризата с Ковид-19. 
Бедните стават все по-бедни, а 
богатите - все по-богати. Кое му 
е хубавото на неолибералния 
глобален капитализъм? Кое 
му е хуманното? Започнал да 
шества по света след идване-
то на Рейгън и Тачър  на власт, 
той вече разкри истинската си 
същност. Войната срещу чове-
чеството, колкото и да се скри-
ва зад политкоректни фра-
зи и формули, е ясна дори и 
за адептите, които го налагат. 
Така че на дневен ред е неми-
нуемото възраждане на идеи-
те за една хуманистична ци-
вилизация за солидарност и 
равенство. 

Да открием истината...

З
а явлението Корупция, 
малко литературно и па-
тетично, но вярно може 
да се каже: Корупция, 

Корупция, Корупция и пак 
Корупция! От памтивека та 
до днес, в целия свят и в Бъл-
гария има Корупция! Има я 
в Княжеството, в Царството, 
при Социализма и в сегашна-
та Демокрация. Тя е превзела 
и времето, и мястото, и прос-
транството -  всяко кътче на 
света. Тя е глобално явление и 
призрак на призраците. Стре-
ми се да бъде прикрита, покри-
та, завита, закрита или напъл-
но скрита. И дълбоко стаена. 
Тя е бяла, сива и черна, първич-
на и вторична, малка и голяма, 
лична, групова, чрез трето лице, 
организации, фирми и държави, 
партийна или безпартийна, ак-
тивна и пасивна. Тя е контроли-
раща и сертифицираща, има-
ло я навсякъде и всякога. Тя е 
политическа, икономическа и 
бюрократична. Създава собст-
вена регулация, непрозрачност 
и е обвита в мъгла. Граничи с 
„лобизъм” и „застъпничество”, 
но винаги се свързва с инсти-
туции и частни интереси. Ко-
рупцията захранва бедността, 
увеличава разходите на биз-
неса, снижава нивата на БВП 
на глава от населението. Тя е 
„плащане за подпомагане”, „пла-
щане под масата”, щедри коми-
сионни и „компенсационни” до-
говори, „персонални печалби”, 
отдаване на права. Проявява се 
като рушвет, далавера, афера и 
подкуп. Тя е гореща и студена,  

сладка, интересна, любопит-
на и трагична. Понякога ста-
ва нахална, брутална, цинич-
на и непоносимо търпима, но 
всякога е престъпна и нанася 
щети на човека и обществото, 
в което тя намира своето място, 
храна и леговище. Тя е полити-
ческа хидра, административен 
октопод и троскот за селското 
стопанство. Тя е върхушката, 
която обхваща цялата иконо-
мическа, политическа, адми-
нистративна и съдебна сис-
тема на местно и централно 
ниво в България. Корупция-
та е гордиевият възел, който 
няма развързване, чиито кра-
ища се държат здраво от прес-
тъпните управляващи и без-
ропотното изпълнящи. Тя е 
Авгиевите обори на страната. 
Тя характеризира управлява-
щите с безволие, беззаконие, 
безвластие, безпринципност, 
безотговорност, безидейност, 
безкрупулност, бездарност, 
безгръбначност, безконтрол-
ност и безпътие. Коктейлът от 
тези думи представят най-добре 

мозайката на българската 
действителност. 

Корупцията непрекъсна-
то е хулена, псувана, оплюва-
на, анатемосвана, дамгосвана, 
шамаросвана и зачерквана от 
политическия, администрати-
вен и социален  живот, но про-
дължава да съществува. За нея 
трябва да се говори, пише, да се 
казва, показва, анализира, до-
казва и наказва, защото тя де-
морализира, човека, властта и 
обществото. Тя е хлъзгава и 

прилепчива, и лош  заразите-
лен пример за подражание на 
цялото човечество. Корупцията 
вреди на икономическия рас-
теж, влошава предсказуемостта 
на правната система и задуша-
ва медийната независимост. Тя 
трябва да се премахва и зали-
чава. Но въпреки това тя про-
цъфтява при всички времена 
и народи, и най-вече при нас 
в  България и нейните управ-
ници. Тя е съвременната пан-
демия на Ковид и чумата на 
ХХІ век.

И както казва големият ир-
ландски драматург, писател, 
поет и общо взето противоречи-
ва личност  Оскар Уайлд (1854-
1900 г.), защитил на висок глас 
българските жертви на Април-
ската епопея през 1876 г. „Всич-
ки сме в канавката, но някой от 
нас гледат към звездите”.

„Призракът на корупция-
та” е доайенът на българските 
призраци. Сменящите се зака-
ни, на сменящите се управни-

ци да  унищожат този призрак 
са пълен фалш – той е тяхната 
хранителна среда…. И ето една 
закана, е синя на цвят, безцветна 
на смисъл и датира от 23 ноем-
ври 1997 г. „До 6 месеца ще уни-
щожим корупцията” - твърдо 
обеща държавно-администра-
тивният министър Марио Та-
гарински. И твърдо не изпълни 
обещанието си.”1 Както казваше 
на времето си доайенът на бъл-
гарската журналистика Петко 
Бочаров: „Да, да , ама не!”

Големия наш социален пси-
холог Иван Хаджийски е писал 
по повод обещанията на опо-
зицията, че когато дойде на 
власт ще накаже всички дър-
жавни служители, които са 
злоупотребявали. Но, пише той 
още, не е имало подобен преце-
дент. Да, от Освобождението, та 
чак до наши дни това обещание 
задължително не се изпълнява. 
И още от него: „Когато няма ко-
рупция от горе, такава е немис-
лима и от долу.”

В същата статия, „Призра-
кът на корупцията”, бившият 
проф. и преподавател по Фи-
лософия и Антропология в СУ 
„Св. Климент Охридски” Нико-
лай Кирилов Василев (1946-

2013 г.), който през 1991-1992 г. 
бе вицепремиер и министър 
на образованието и науката в 
правителството на СДС начело 
с премиера Филип Димитров, и 
народен представител в ХХХVІ 
НС2, пише: „Доколкото местни-
те разобличители на корупция-
та страдат от неизличими бал-
кански пристрастия, ще се опи-
там да идентифицирам оте-
чествения призрак през погледа 
на външни, предполагаемо далеч 
по-обективни наблюдатели. В 
специална статия британско-
то списание „Икономист” дава 
редица полезни съвети на оне-
зи чуждестранни инвестито-
ри, мазохистично настроени да 
влагат парите си в България. За 
да стъпят по-стабилно и с ми-
нимален риск за капиталите си 
в региона, не било задължително 
да ръсят подкупи тук или там; 
достатъчно било да направят 
дарение на някоя от многото 
политически обвързани фон-
дации (напр., на фондациите 
на премиера, президентската, 
председателската, министер-
ските, депутатските, кмет-
ските и всякакви други съпруги). 
Организацията „Трансперън-
си интернешънъл” ни поставя 

корУПЦията
„Няма крепост, която да не може да преско-

чи едно магаре натоварено със злато”.
Филип II Македонски (382-336 п.н.е.)

Атанас КУМАНОВ

на 20-то място в света по ко-
рупционен капацитет ( в класа-
цията, изготвена по оценка на 
инвеститори и анализатори, 
са включени общо 85 държави ). 
Доста близо сме все пак до шам-
пиона Камерун, така че времен-
ното изоставане може да бъде 
успешно наваксано. Но и за това 
са необходими още малко усилия. 
И още много тагаринщени”. Все 
пак не може да не се вярва на 
Николай Василев.3 „През втора-
та половина на 20-ти век често 
се говори за корупция, но между-
народната общност не обръща 
необходимото сериозно внима-
ние на това антиобществено, 
антидържавно явление. В пери-
ода 1982-1987 г. на страниците 
на „Икономист” и „Файненшъл 
таймс” думата „корупция” се 
появява 229 пъти, а през пери-
ода 1989-1992 г. около 500“. 

През последните десетина 
години в България корупци-

ята стана нетърпима и усиле-
но взе да се говори и пише за 
нея. След влизането ни в ЕС 
през 2007 г. ние сме с най - ви-
сока корупция в новата за нас 
икономическа общност. В до-
клада на групата Зелени/ Евро-
пейски свободен алианс в Евро-
пейския парламент, през 2018 г. 
се констатира, че всяка годи-
на България губи над 11 ми-
лиарда евро, което е 14% от 
брутния вътрешен продукт. За 
това така бурно започнаха да из-
лизат данни и факти за старата 
и нова Корупция с главно „К”. 
Ето какво казва Председателя 
на ГЕРБ, на най-голямата и уп-
равляваща в момента полити-
ческа партия и бивш премиер 
на страната Бойка Борисов за 
„великата” борба с корупцията 
на „Национална работна сре-
ща на ПП ГЕРБ” състояла се на 
17.04.2016 г. в зала № 1 на НДК, 
на която присъстват близо 4000 

делегати от ГЕРБ - общински-
те кметове и общинските съвет-
ници, членовете на общински-
те и областните ръководства от 
ГЕРБ, областните координатори 
на партията, народните пред-
ставители, евродепутати и ми-
нистрите от ГЕРБ:

  "ПП ГЕРБ може да бъде сва-
лена само от ГЕРБ. Силата на  
ГЕРБ е чистота на партията, 
затова ако докопам някого от 
вас за корупция - милост няма 
да има за никого. … Всеки един 
от вас носи политическа отго-
ворност. Всяка партийна ор-
ганизация трябва да бъде крис-
тално чиста в борбата с ко-
рупцията. Прекрасно знаете по 
места къде какво обществото 
не би приело – няма да го пра-
вите – край. Правете всичко, 
както пише по книга, по закон. 
От друго няма от какво да се 
притеснявате. Нещата, които 
правим са видими, хубави, добри, 
народът ги оценява. Събираме 
повече пари, повече харчим, ще 
станат добри неща"4.

На 15.08.2020 г. в „Шоуто на 
Слави” Атанас Славов д-р  по 
конституционно право в СУ 
„Св. Климент Охридски” казва: 
„Ние говорим в момента за най-
ниски нива за демократичност, 
през този десетгодишен период 
и най-високи нива на корупция”.

На 8 октомври т.г. ново-
издигащият се на гребена на 

политическата вълна Хрис-
то Иванов от „ДА България!” 
написа в Twitter: „От любимо 
дете на ЕНП Борисов се превръ-
ща в токсичен актив”. И още: 
„Авторитетът, който се гради 
на лъжи и безправие, не струва 
пукната пара и рано или късно 
се срива по същия позорен начин, 
който наблюдаваме сега.”
А какво казваше ”Бащицата” 

и какво стана? Над четири 
месеца хиляди българи протес-
тираха в цялата ни страна, в Ев-
ропа и по Света против коруп-
цията в България; за оставка 
на правителството на Бойко 
Борисов и на главния прокурор 
Иван Гешев. Последва и една 
безпрецедентно- скандална Ре-
золюция на Европейския пар-
ламент, с която същият обявя-
ва, че „има влошаване на поло-
жението с правовата държава 
и корупцията в България”. И до-
кога така?

Последните данни за ко-
рупцията са от Афганистан. 
„Как 80 хиляди талибани сра-
зиха 300 – хилядна армия”! Пре-
зидентът на САЩ Джо Байдън 
обвини афганистанските ли-
дери, че са се предали много 
лесно пред талибаните след 
оттеглянето на американска-
та армия. Една от основните 
причини е отново вилнеещата 
голяма корупция в правител-

ството на избягалия от страна-
та премиер Ашраф Гани. „Спо-
ред „Вашингтон Поуст” на хар-
тия е имало 352 000 войници и 
полицаи, но в действителност 
са били само 254 000. Коман-
дирите не само отчитали бой-
ци–призраци, но и прибирали 
в джоба си част от парите за 
продукти и оръжие. Най-дъл-
гата война на САЩ от 11 сеп-
тември 2001 г. до 31. Август т. г. 
най- после приключи.  За свое-
то почти 20 годишно пребива-
ване на САЩ в Афганистан са 
инвестирали 23 трилиона до-
лара от американските данъ-
коплатци. 

Специална американска 
агенция беше определена да 
следи разходите. Според вест-
ник „Гардиън” нейните опи-
ти да ограничи корупцията 
са били неефективни. Пред-
стои американският конгрес да 
разгледа работата на агенцията. 
Дали и там няма да се появи 
някаква висша форма на ко-
рупция?  

От стр. 12

За награди на жандармерия-
та, за извършените от нея звер-
ства срещу съпротивата на несъ-
гласния с фашисткото развитие 
на България народ, са раздадени 
по документи 62 150 000 лв. 

С тях са заплатени отрязаните 
глави на партизаните, мъченията 
и убийствата на ятаците, страда-
нията, причинени на всички, ко-
ито вярваха в едно ново бъдеще 
за народа и не се поколебаха да 
тръгнат на смъртен бой заради 
идеята на един по-добър свят.

След победата българският 
народ отхвърли монархията чрез 
всенароден референдум и с огро-
мен ентусиазъм започна изграж-
дането на нова социалистическа 
България.

За 45 години в съдружие със 
Съветския съюз България дос-
тигна невиждани върхове в сво-
ето развитие. От ограбена селска 
държава се превърна в незаоби-
колим фактор в международно-
то разделение на труда, в таки-
ва сектори като енергетика, ма-
шиностроене, електротехника, 
електроника, химия и земеделие. 
Създаден бе българският индус-
триален и научен интелект, най-
голямото богатство на социалис-
тическа България - повече от 650 
000 души висшисти: инженери, 
лекари, учители, проектанти, 
агрономи и дейци на българ-
ската култура. Обединената 

енергия на народа, плодовете 
на неговия труд и перспекти-
вите на българското бъдеще 
създадоха реалностите, отра-
зени в доклада на ООН за 1989 
г., който класира България на 
28-мо място в света по темпо-
ве на човешко развитие. За съ-
жаление, след 1989 г., в условия-
та на действащата доктрина на т. 
нар. Вашингтонски консенсус, 
икономиката на България бе 
целенасочено унищожена. Раз-
громена бе българската промиш-
леност – тежка и лека, селското 
стопанство с неговите мощни от-
расли на промишлено земеделие, 
зеленчукопроизводство, живот-
новъдство и овощарство, бе уни-
щожено. Днес масово се изкупу-
ва българска земя от чужденци, 
мощни арендаторски фирми до-
пълват перспективата за едно ла-
тиноамериканизирано настоя-
ще и бъдеще на България, в кое-
то латифундиите ще имат некол-
цината свои едри собственици на 
земя, и цяла една армия от бези-
мотни селяни, с всички произ-
тичащи от тези пропорции  со-
циални взаимоотношения и по-
следици. Днес българското село 
умира пред очите ни, линеят гра-
довете без поминък за населени-
ето, демографски колапс души 
българското бъдеще. Цели отра-
сли в икономиката ни са мъртви. 
Черната металургия е вече спо-
мен. Чужди собственици владеят 
цветната металургия, няма ги чу-

гунолеярните и стоманодобив-
ните предприятия, “Кремиковци” 
отдавна бе превърнато на скрап. 

С пълна стопанска неграмот-
ност е белязан новият български 
капиталистически експеримент. 
Вносът на 10 пъти по-скъпи пър-
вични метали означава на пър-
во място убийство на машино-
строенето, а без машиностроене, 
доказано е, че безработицата не 
може да бъде премахната. И че с 
растяща безработица, благоден-
ствие не се постига. Химическата 
промишленост и производство 
на калцинирана сода, на стък-
лопроизводство бяха харизани 
за дребни пари и тлъсти коми-
сиони. Сега дори произведеното 
вино наливаме в бутилки чуж-
дестранно производство. За про-
изводството на химически торо-
ве, няма да отваряме дума. Няма 
го АТЗ “Стара Загора”, няма го 
“Химко” и пр. От фармацевтич-
ната промишленост, от електро-
никата, от леката промишленост 
са останали само жалки остатъ-
ци, купуваме лекарства на цени 
35 пъти по-скъпи отколкото в 
1989 г.! 80 % от народа на Бълга-
рия вече се облича от магазините 
за дрехи втора употреба. 

Днес младите поколения са 
лишени от благодаттта на пра-
вдата и истината. И не е въпрос 
да славословим датата девети 
септември, макар че поколения-
та негови съвременници са го на-
правили преди нас. Защото само 

за седем години след 1944 г. Бъл-
гария, бомбардирана, преживяла 
по същество гражданска война, 
както и горещата фаза на учас-
тието ни във Втората световна 
война, до 23 март 1951 г., успя-
ва да превърне във всенародно 
и безплатно българското здра-
веопазване. След още три годи-
ни ликвидира неграмотността, 
а след още една, през 1955 г., ус-
пява да пребори и туберкулоза-
та, най-страшният бич за наро-
да през 19 и първата половина на 
20 век. 

Каквото и да се говори, как-
то и да се изкривява истината за 
онези 45 години, няма как да се 
отрече, че икономиката на НРБ 
достигна и надхвърли 11 пъти 
икономиката на Царство Бълга-
рия; 103 пъти бе увеличено про-
мишленото производство! Ос-
вен това България произвежда-
ше 10 млн т зърнени храни. Ни-
кой не си и помисляше да внася 
череши от Аржентина, грозде от 
Южна Африка, ябълки и круши 
от Иран, домати и зеленчуци от 
Турция, чесън от Китай... Омер-
зителен е списъкът на разруха-
та. Не, истината само временно 
може да бъде скрита и затъмне-
на. Живота все по-настоятелно 
повелява нещата да бъдат нари-
чани с истинските им имена. За 
онези 45 години тези думи са съ-
зидание и просперитет. За пос-
ледвалите ги 32 – разруха и без-
надеждност.

ИСТИНАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОМНИМ
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КНИГА зА 
БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

Антология

Виолета СТАНИСЛАВОВА

П
рез месец март 2021 г. в 
брой 10, на страниците 
на в. „Нова Зора” се по-
яви интересна статия 

свързана с българската исто-
рия написана от Детелина Ден-
чева - дългогодишен преподава-
тел, автор на книги в областта на 
документалистиката, историята и 
краезнанието. Тя беше озаглавена 
„На българската история – с лю-
бов!”, с подзаглавие „25 „факта-
чудеса”, които може би са нака-
рали президента Шарл дьо Гол да 
препоръча: „Четете историята 
на България!”. Съвсем наскоро 
Детелина Денчева издаде книга-
помагало за деца и възрастни 
„Лоното на европейската циви-
лизация”, в която освен цитира-
ните във вестника 25 факта на 
българските чудеса, са включе-
ни още много други историче-
ски и археологически артефа-
кти, намерени по нашите земи 
от археолозите. И всички те са 
свързани с българската памет и 
ценности, оформени още от пра-
исторически времена. Например, 
най-древната библиотека в Пе-
щерата Магура; най-старата кар-
та на слънчевата система; най-
старият храм в света, създа-
ден през 8 хилядолетие пр.н.е.; 
„Храмът на свещената змия”; 
Беглик Таш – българският Сто-
унхендж; Орфеевата цивили-
зация на траките; първата най-
древна писменост и още, и още 
неоспорими факти от праисто-
рията ни, които вдигат булото 
на забравата и унищожението 
на знанието, както и неговото 
фалшифициране. По този на-
чин читателят разбира истина-
та, че българите сме създатели 
на най-старата цивилизация в 
света. По-стара от шумерска-
та, египетската, еврейската и 
гръцката. Всичко това е подкре-

пено с доказателства от намере-
ните по българските земи древни 
артефакти, които са изложени в 
музеите из цяла България като 
веществено доказателство за 
истинност. И те са признати от 
световни учени и лидери.

 Не без гордост Детелина Ден-
чева, чрез уникалната си книга, се 
опитва да събуди съзнанието 
и паметта на нацията, като без 
страх и с гордост отбелязва, че 
ние, днешните българи, сме на-
следници на 150 000 тракийски 
могили, издигнати в продълже-
ние на 3500 години; на десетки 
пищни златни съкровища; на 
душевност и култура, закоди-
рани върху камък, глина, зла-
то и сребро, на шевици, носии 
и езически обичаи; на книги на 
Орфей, съществували 500 годи-
ни преди Омир и т.н. 

Книгата е придружена с мно-
гоброен илюстративен мате-
риал – снимки на писмени и 

уникални предмети, и е изця-
ло обърната към любознател-
ните читатели. А защо не и към 
управляващата класа, която 
десетилетия наред, по указа-
ния на външни сили, с настър-
вение заличава от учебниците 
истината за нашата древна ис-
тория, с цел да отродява децата  
ни като умишлено ги прави ду-
ховни инвалиди и бъдещи без-
родници-космополити. 

Фактите, които привежда ав-
торката в „Лоното на европей-
ската цивилизация”, и които е 
събрала и подбрала с много лю-
бов и изключителна прецизност 
и отговорност, отсъстват в 
учебниците по история. И това 
е нейната болка и тъга, която 
броди от първата до последна-
та страница в книгата. Когато 
я четем разбираме колко голяма 
е нуждата на обезверената и уни-
зена днес българска душа, тъкмо 
от такова познание. Колко силно 
копнее българинът за морални-
те ценности, на които сме създа-
тели и носители. Които биха мог-
ли да възстановят достойнството 
ни, да ни помогнат да познаем и 
обикнем своята древна история 
и ревностно да я защитаваме, и 
предаваме на новите бъдещи по-
коления. А тя, със сигурност, ще 
ни  насочи по правилния път, 
по който трябва да поемем, за да 
оцелеем в днешните мракобесни 
времена. Защото древната бъл-
гарска история е нашата пъте-
водна светлина.

Уважаеми читатели, редакцията разполага с малка част от 
тиража на книгата  „Лоното на европейската цивилизация” на 
Детелина Денчева. Цената й е 23.00 лв. За всички, които биха 
искали да се снабдят с нея, ще припомним проверения от вре-
мето способ за това: получаването на пощенски запис с изпи-
сан точен адрес на получателя и телефон за обратна връзка. 
Записът да е на сума, формирана от цената на съответната 
книга + 2,50 лв. за пощенски разноски, изпратен на името 
на Минчо Мънчев Минчев, в. „Нова Зора“, гр. София 1000, 
ул. „Пиротска“ 3. 

Непримиримите

Много са малко.
Все пак ги има.
А пък аз точно такива харесвам -
дето ги няма.
Непримирими.
И към земята строго отвесни.
Биват прочути
и забранени.
Те са измислили дясно и ляво
и мислят
петото измерение.
Непримирими към бог и дявол.
Все са поети -
без варианти.
И политици да ги направиш,
в своите черни
служебни чанти
ще носят само лирични държави!
Обикновено
не са щастливи.
(В простия смисъл, прост като “здрасти”.)
А им завиждат,
и то - красиво -
всички, които си имат щастие.
Още са малко.
Чакаме нови!
Трябва да дойдат, ако сме хора!
Ако сме дух,
материя, слово -
с божествена аудитория.
И кой ги знае
отде се взимат...
Е, пак оттам, отдето и всички.
Но и с природата
са НЕПРИМИРИМИ!
А пък аз баш такива обичам.

Миряна БАШЕВА

Ф
алшифицирането или отричане-
то на антифашистката борба на 
българския народ, поставянето 
на въпроса - “Преврат ли беше 

9 септември 1944 г. или революция?”, все 
повече придобива образа и значението на  
предателство спрямо паметта и подвига 
на цяло едно героично поколение бъл-
гари, които заради своята убеденост, заста-
наха на пътя на държавната машина и мо-
нархията. Тази машина извърши два во-
енно-политически преврата - през 1923 
и 1934 г., а по-късно превърна България 
във военен съюзник и суровинен при-
датък на хитлеристката нацистка док-
трина за нов световен ред. 

През 1942 г. по идея на Георги Дими-
тров, в условията на бушуващата вече Вто-
ра световна война, бе създаден Отечестве-
ният фронт като антифашистка и анти-

нацистка политическа организация, обе-
динила в равнопоставен съюз комунисти, 
социалдемократи, земеделци и др. 

През 1943 г. десетките партизански от-
ряди, които повдоха неравна борба, отри-
цаваща човеконенавистната расистка те-
ория на новия световен ред във великото 
противостоене на доброто и злото, отстоя-
ха правдата. Те бяха организирани от БКП 
в Народно-освободителната въстаниче-
ска армия (НОВА). Тази борба на антифа-
шистките сили в България завърши с по-
бедоносно въоръжено въстание на Деве-
ти септември 1944 г. Победата бе дълбо-
ко изстрадана. За периода на българската 
антифашистка съпротива (1941-1944 г.) са 
убити 9140 партизани и 20 700 ятаци. Изго-
рени са 2139 къщи. 31 250 души са въдворе-
ни в концентрационни лагери. 

На стр. 11

ИСТИНАТА, КОЯТО 
ТРЯБВА ДА ПОМНИМ

На 9 септември пред Братската могила в София ГС на БСП проведе митинг-чест-
ване, в памет на бългаските антифашисти. Слова за значението на тяхната борба 
произнесоха Калоян Паргов, Александър Паунов и Румен Петков. От посолството на 
Руската Федерация в София присъстваха Филип Вознесенски - пълномощен минис-
тър и Василий Новоселов (пред микрофона) - старши съветник.


