
ЗОРА Е !

Българската политика по 
проблема, който днес обобще-
но наричаме Македония, век 
и половина след Освобожде-
нието от турско робство, пре-
живява едно от най-сериозни-
те предизвикателства в своя-
та история по съхраняване и 
утвърждаване на славянска-
та и българска идентичност 
на голяма част от обитатели-
те й, както и по запазване об-

лика на земи-
те, населявани 
от хилядолетие 
от нашите пра-
родители. Ма-
кедонската те-
ритория е раз-
делена между 
югозападни-
те съседи на 
България, гра-
ничещи с Пи-
ринския край, 
включваща 
Егейска Маке-
дония и Вар-
дарска Македония, от която 
части са под управлението на 
Сърбия, Албания и Косово.

Фокусът на настоящето 
изследване е Вардарска 

Македония,

известна днес като Репу-
блика Северна Македония, 

която продължава да търси 
своята идентичност в дешиф-
риране и осмисляне на поня-
тието македонизъм, налага-
но със сила и терор от „брат-
ска“ Сърбия в продължение 
на повече от век на коренни-
те й обитатели – българите. 
На Цариградската послани-

ческа конференция през де-
кември 1876 г. Великите сили 
на деня обсъждат границите 
на България в рамките на Ос-
манската империя и възмож-
ността да се създадат две авто-
номни  области със седали-
ща Търново и София, като в 
Софийска област се включва 

цяла Македония.
Политическата и военна об-

становка по време и след Осво-
бодителната руско-турско вой-
на от 1878 г. налагат различ-
на от очакваното естествено 
развитие реалност. След ос-
вобождаването на Македо-
ния от Османско владичество 
през 1912 г., с Букурещкия до-
говор от 1913 г., се легитими-
ра окупацията на Повардари-
ето от Сърбия, която я кръща-
ва „Южна Сърбия“, а езикът на 
местното славянско население 
се обявява за диалект на сърбо-
хърватския; през 1918 г. е обя-
вено създаването на Кралство 
на сърби, хървати и словенци 
(КСХС), с център Белград, пре-
именувано в Кралство Югосла-
вия през 1929 г. 
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ШЕСТ ФАКТА И ЕДИН ВЪПРОС
В бр. 16 от 20.04.т.г. на в. „Нова Зора“, в анализа „Великата от-

говорност за правдата“, по повод отминалите на 4 април избори и 
откриването на 45-о Народно събрание на 15 април, констатирах-
ме че „в избирателните списъци има 1 186 309 имена на лица, които 
неправомерно фигурират в тях“. Направен бе извода, че с 1 186 309 
души повече, неправомерно присъстващи в избирателните спи-
съци, изборите са жестоко опорочени. И че нищо не е вярно като кра-
ен резултат: нито гласувалите избиратели, нито разпределението 
на мандатите, нито коя партия или коалиция с колко е ощетена 
или „наградена“. И че е немислимо ЦИК да не е напълно наясно с из-
несените факти. 

Последва оглушително мълчание. Вниманието на народо-
населението бе отклонено към нова, по-щастлива загадка: какво ще 
покажат новите избори след три месеца? На 11 юли отминаха и те. 
Историята, в общи линии, се повтори. Но пък зачакахме нови, за трети 
път, поредни избори. Беше ясно, че „поправителният изпит“ не е 
издържан. Очакваше се развръзката да се случи на 14 ноември. И тя 
дойде: от прегръдката на „спасителите” от Учиндол, попаднахме в 
обятията на „спасителите” от Харвард. Този път обаче, неправомерно 
фигуриращите в списъците на ЦИК в повече се оказаха само 
1 062 238 лица.  Разликата между двата избора от 124 071  „мъртви 
души“, за които не беше ясно дали са „чиновническа грешка“ или само 
за осем месеца ги овърша технологичният комбайн Covid 19. И още 
нещо: нито една социологическа агенция на 14 ноември не успя 
поне приблизително да улучи екзитпола, който ориентировъчно 
даваше преднина от 8% на ПП ГЕРБ. „Продължаваме промяната“ 
обаче, в края на изборния ден, стопи тази разлика и завърши на 
първо място, с безапелационна победа. 

Днес представяме шест факта и отново питаме: защо? И докога 
въпросът за великата отговорност за правдата, ще броди все тъй 
самотен „Низ велика пустиня, развян?“

БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ–
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Христо ТЕПАВИЧАРОВ 
посланик

На стр. 2 Да пребъде България! Честита победа!

На стр. 2



брой 42, 23 ноември 2021 г.  брой 42, 23 ноември  2021 г.Стр. 2 Стр. 3

5 милиона, съставено от почти 
всички етноси, населяващи Бал-
канския полуостров – българи, 
албанци, сърби, гърци, турци, 
цигани, власи, фамилиарно 
наричани макета, за да се под-
чертае връзката с родното мяс-
то, а не народностната им при-
надлежност. При тази пъстра 
мозайка на исторически трайно 
установили се в областта  етноси, 
с променящо се в различни пери-
оди процентно съотношение, 
претенциите за съществуване-
то на самостоятелна македон-
ска идентичност на обитатели-
те, различна от идентичността на 
коренното население в  Македо-
ния би  могло да се оцени един-
ствено като отказ да се прием-
ат и признаят фактите за смет-
ка на бруталната им подмяна с 
политически фалшификати и 
пренебрежение към истината. 

Целта на настоящите 
разсъждения е, 

на фона на случилото се, 
отчитайки реалностите, и 
трайно действащите от сто-
летие центробежни и центро-

стремителни сили, да очерта-
ем възможните алтернативи 
за развитие и съхраняване на 
Македония в бъдеще, с оглед 
защита на  трайните интере-
си на обитателите, на които тя 
принадлежи.

В предшестващите няколко 
параграфа схематично очер-
тахме политическите, адми-
нистративни и териториални 
промени в началото на 20 век,, 
настъпили в областта след ос-
вобождаването й от Османско 
робство, под което тя попада 
в края на 14 век, ведно с бъл-
гарската държава. С цел вна-
сяне на яснота в съдържание-
то на използваните понятия се 
налага да уточним какво имаме 
предвид, когато говорим за ре-
алност в Македония през 2021 
г. на 21 век, както и да ограни-
чим обхвата на настоящето 
изследване, както отбелязах-
ме, до областта, която нарича-
ме Вардарска Македония, ма-
кар и неизбежно да се налага 
да припомним някои моменти 
от случилото се  и в други ра-
йони. 

За безспорни факти в на-
чалото на третото десетилетие 
на 21 век приемаме съществу-
ването на Република Северна 
Македония като суверенна, 
независима държава, в гра-
ници наследени от БЮРМ. Се-
верна Македония, в битността 
си на суверенна държава, съ-
гласно международното пра-
во, би трябвало да е призна-
ла и границите със съседни-
те държави, в които са вклю-
чени и части от географската 
област Македония. Републи-
ка Северна Македония полу-
чи международно признание с 
приемането й за член на ООН. 
Факт е мултиетническият със-
тав на населението в Северна 
Македония и липсата на пре-
тенции за съществуването на 
северно-македонски етнос по 
силата на правилото, че име-
то на държавата определя на-
ционалността на обитатели-
те й. Именно по силата на това 
правило обитателите на Егей-
ска Македония имат гръц-
ка националност, на Пирин-
ския край – българска, в Ал-

бания – албанска и т.н. Това е 
причината, основният отли-
чителен белег, който свързва 
обитателите на географска-
та област Македония, понас-
тоящем обитаващи различни 
държави, да е техният произ-
ход, българската им етническа 
принадлежност, а не насто-
ящата им националност.

Налага се да дефинираме 
понятието етнос 

и да идентифицираме при-
чината, която ни дава основа-
ние да твърдим, че коренните 
обитатели на Македония,  са 
етнически българи.

Под етнос разбираме на-
родност, група от хора с ед-
накъв произход, свързани по 
между си от сходен бит и еже-
дневни порядки, отличаващи 
се със съвпадащи възприя-
тия и реакции към заобика-
лящата ги действителност. 
За обособяване, развитие и ук-
репване на народностни гру-
пи в самостоятелен етнос, ре-
шаващо значение имат общи-
ят език и писменост;  идеите, 
които споделят и ги обеди-
няват при упражняване сво-
бодата на съвестта, като ре-
лигия, атеизъм, политически 

предпочитания и т.н; общата 
територия, определена от ге-
ографската обособеност, от 
централното държавно упра-
вление, от утвърдената адми-
нистративна автономия; об-
щата материална и духовна 
култура, моделиращи изграж-
дането на етническото самосъз-
нание, необходимо на индиви-
да и на етическата група за раз-
граничаването от другите ет-
нически общности в сродно 
пространство. 

С цел оценка на протичащи-
те в Повардарието процеси на 
ниво национал-етническо об-
щуване и обособяване на насе-
лението се налага да дадем ясен 
отговор и на въпроса дали, наред 
с българския етнос, съществува 
или е в процес на формиране и 
македонски етнос, и ако има та-
къв етнос - от кога датира, въз 
основа на какви расови, пле-
менни или историко-културни 
ценности е формиран – кой е 
етноопределящият критерий 
и на каква територия се проя-
вява – на територията на Маке-
дония под Османска власт, на 
Македония под гръцка власт, 
на територията на т.нар. 

АКТУАЛЕН ГЛАС БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ШЕСТ ФАКТА И ЕДИН ВЪПРОС

БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ– НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

От стр. 1

Факт 1.
От т. 1 на Решение № 2428-

НС на ЦИК от 08.04.2021 г. от-
носно обявяване резултатите 
от гласуването и разпределе-
нието на мандатите в 45-о На-
родно събрание, е виден броят 
на избирателите в избирател-
ните списъци при предаване-
то им от СИК, вкл. вписаните в 
изборния ден, в допълнителна-
та им  страница (под чертата) 
Те са  6 789 605 души (справ-
ка: https://www.cik.bg/bg/
decisions/2428/2021-04-08).

Факт 2. 
От т. I. 1 на Решение № 471-

НС на ЦИК от 14.07.2021 г. от-
носно обявяването резултатите 
от гласуването и разпределение-
то на мандатите в 46-о Народно 
събрание, е виден броят на изби-
рателите в избирателните списъ-
ци при предаването им от СИК. 
Те са 6 668 540 души, или със 
121 065 души по-малко от впи-
саните в избирателните спи-
съци за изборите на 08.04.2021 
г. (справка: https://parliament.bg/
bg/electionassembly46).

Факт 3. 
От т. 2 на Решение № 969-

НС на ЦИК от 18.11.2021 г. от-
носно обявяване резултатите 
от гласуването и разпределе-
нието на мандатите в 47-о На-
родно събрание, е виден бро-
ят на избирателите в избира-
телните списъци при преда-
ването им на СИК. Те са  6 665 

534, или със 124 071 души по-
малко от вписаните в изби-
рателните списъци за избо-
рите на 08.04.2021 г.; и с 3006 
души по-малко от вписани-
те в избирателните списъ-
ци за изборите на 14.07.2021 

г. (справка: https://www.cik.bg/
bg/decisions/969/2021-11-18).

Факт 4. 
Според данните на Нацио-

налния статистически ин-
ститут обаче към 31.12.2020 
г., населението на България, 
т.е. вписаните в ЕСГРАОН бъл-
гарски граждани – незави-
симо дали живеят постоян-
но у нас или в чужбина са 6 
916 548 души. От това число, до 

1-годишна възраст са 59 029 
души; от 1 до 4-годишна въз-
раст – 255 341; от 5 до 9-годиш-
на възраст – 337 290; от 10 до 
14-годишна възраст – 347 354; 
от 15 до 19-годишна възраст – 
314 238; или общо 1 313 252 не-

пълнолетни български граж-
дани,  които нямат избира-
телни права по смисъла на 
чл. 42 ал. 1 на Конституцията 
на Република България (КРБ). 
(справка: https://www.nsi.bg/bg/
content/2977).

Факт 5. 
От данните на НСИ за 6 

916 548 население на Бълга-
рия към 31.12.2020г. изважда-
ме непълнолетните 1 313 252 – 

това прави общо 5603 296 бъл-
гарски граждани, които имат 
право на глас. Тук са включени 
и лицата под запрещение, лише-
ни от правото да избират дър-
жавни и местни органи, но 
приемаме, че количеството им е 

незначително.
Факт 6. 
Ако от данните на ЦИК, 

приети с Решение № 969-
НС от 18.11.2021 г. общо за 
6 665 534 души в избирател-
ните списъци, извадим 5 
603 296, колкото са пълно-
летните български гражда-
ни според НСИ (ЕСГРАОН) 
към 31.12.2020 г., получава-
ме 1 062 238 имена на лица не-

правомерно фигуриращи в 
списъците на ЦИК за избори-
те на 14.11.2021 г.

Иначе казано, в списъци-
те на ЦИК за парламентарни-
те избори на 14.11.2021г., има 
над 1 062 238 мъртви души. И 
до днес, 21.11.2021 г., никой не 
е дал обяснение откъде идва 
тази фрапираща разлика?

И защо?
Забележка:
А) Законността на пар-

ламентарни избори може да 
бъде оспорена пред Консти-
туционния съд на осн. чл. 66 
на КРБ. Инициира се от субе-
ктите, които имат правен ин-
терес от това; а срокът за ос-
порването е разписан в чл. 112 
на ЗИНП – до 14 дни от обявя-
ването на изборните резулта-
ти от ЦИК („Кандидатите за 
народни представители и цен-
тралните ръководства на пар-
тиите и коалициите, участ-
вали в изборите, могат да ос-
порват законността на избо-
ра чрез посочените в чл. 150, ал. 
1 от Конституцията на Репу-
блика България органи пред Кон-
ституционния съд в срок не по-
късно от 14 дни от обявяването 
на резултатите от Централ-
ната избирателна комисия“).

Б. Респективно, спорове 
относно законността на из-
бора за президент се решават 
от Конституционния съд в ед-
номесечен срок след изборите 
(чл. 93, ал. 6 на КРБ).

От стр. 1
Едно от деветте  админи-

стративни поделения на Крал-
ство Югославия, с център Ско-
пие, е наречено Вардарска ба-
новина, включващо т.нар. 
Северна Македония, част от 
Косово, поречието на Българ-
ска Морава с Враня и Леско-
вец и част от Българските За-
падни покрайнини – Босиле-
градско и Трънско.

На 2 август 1944 г., в мана-
стира „Прохор Пчински“, се про-
вежда учредително събрание 
на Антифашисткото събра-
ние на народното освобожде-
ние на Македония (АСНОМ), 
което обявява създаването на 
Демократична федерална Ма-
кедония и провъзгласява Вар-
дарска Македония за съставна 
федеративна единица на СФР 
Югославия. През 1945 г. сър-
бите приветстват новосъздаде-
ната Република Македония и 
новопоявилия се т.нар. „маке-
донски език“ чрез въвеждането 
на „македонска азбука“ и „ма-

кедонски правопис“ по сръб-
ски образец. Към тази дата, във 
Вардарска Македония живеят, 
според проф. д-р Пламен Ми-
тев, около 1.5 милиона бълга-
ри християни, общуващи на 
български език. Тъй като АС-
НОМ взема изключително ва-
жни решения, от които „черпи“ 
легитимност, съществуването и 
функционирането на създаде-
ната с претенции за държавност 
Вардарска Македония, заслужа-
ва да припомним, че към дата-
та на оповестяване на взети-
те решения – 2 август 1944 г., 
Вардарска Македония, е със 
статут на територия предос-
тавена, съгласно Ньойския 
договор, на Кралство Сърбия. 
Антифашисткото освободи-
телно движение на Македония 
(АСНОМ), на практика се само-
упълномощава, без никакво 
институционално или меж-
дународно признато прав-
но основание и правомощия, 
да декретира създаването на 
„македонски книжовен език“ и 

да провъзгласи Вардарска Ма-
кедония за съставна федерал-
на единица на Югославската 
федерация.

С разпадането  
на Югославия, 

57 години по-късно, след 
проведен референдум на 17 но-
ември 1991 г., е провъзгласена  
независима Република Маке-
дония, приета за член на ООН 
на 7 април 1993 г. под името 
Бивша Югославска Републи-
ка Македония (БЮРМ). На 17 
юни 2018 г., в договор, подпи-
сан в Преспа между Гърция и 
БЮРМ, двете страни се догова-
рят за ново име на Повардари-
ето - „Република Северна Маке-
дония“.

И целта на всички тези ро-
вичкания и лутания в дебрите 
на т.нар. македонски въпрос, е 
не привеждане на реалността 
в съответствие  с историческа-
та истина, а подмяна на иден-
тичността на коренното бъл-
гарско население, чрез обя-
вяване създаването на нова, 

несъществуваща народност и 
нация – македонска. Същност-
та на това етническо инженер-
ство разкри още в зародиша му 
в края на 19 век, сърбинът Сто-
ян Новакович, който начерта 
политическата линия, която 
Белград следва и до днес повече 
от век: „на македонския народ да 
му се внушава сръбски дух, да му 
се доказва, че не са българи…“.

Едва ли някой би могъл  да 
твърди, че кадрилът с промени-
те в т.нар. Република Северна 
Македония е приключил. Про-
мени предстоят, но основна-
та отговорност за тях е крайно 
време да поеме коренното на-
селение на Вардарския  край, 
който заема 37,4% от територия-
та на географската област Маке-
дония и 93,6% от самата Вардар-
ска Македония! 

По силата на Букурещкия 
договор от 28 юли 1913 г. Гър-
ция запази окупираната по 
време на Балканските войни 
Егейска Македония, която зае-
ма 49,7% от територията на ге-

ографската област Македония, 
включва Западна, Централна и 
Източна Македония и повече 
от век я управлява като гръцка 
провинция.

Единствено Пиринският 
край, заемащ 9,9% от терито-
рията на Македония, остана в 
границите на освободената през 
1878 г. България, където е естест-
веното й място.

Сърбия и до днес продъл-
жава да окупира 1.5% от тери-
торията на Вардарска Македо-
ния - районите на Прешево и 
Буяновац.

Албания задържа 1,2% от 
територията на Македония, 
областите Голо Бърдо, Мала 
Преспа и район на запад и юг 
от Охридското езеро.

Косово заема 0.3% от терито-
рията на Вардарска Македония 
– района Качаник. 

Такава е картината на раз-
парчатосването на територия-
та на историко-географска-
та област Македония, с площ 
69 000 кв. км. и население около 

ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИСТОПАД!

Като заваляха едни лидер-
ски оставки, та цяла не-
деля! И то, пред прага на 

балотажа за президентските из-
бори, когато се очакваше вър-
ховна мобилизация и сплотява-
не на двата лагера за решител-
ната схватка. 

Първи хвърлиха оставки 
съпредседателите на „Демокра-
тична България“ (ДБ) Христо 
Иванов и Атанас Атанасов. 
След тях подаде оставка ръко-
водителят на предизборния 
щаб на БСП Кристиян Виге-
нин. Накрая, за радост на вът-
решнопартийната опозиция, 
обяви своята оставка и лиде-
рът на БСП Корнелия Нино-
ва. Многозначителен е фактът, 
че омерзителни статии в този 
смисъл ден-два преди избори-
те написаха Велислава Дърева 
и Весела Лечева, и оставката й 
беше поискана от евродепутата 
Елена Йончева, от говорите-
ля на служебното правителство 
Антон Кутев, от някои члено-

ве на инициативния коми-
тет издигнал Илияна Йотова 
за втори мандат, президен-
та Радев, от местни партий-
ни ръководства и  младежка-
та организация на БСП. Ре-
зултатите на Столетницата от 
парламентарните избори, са-
мата Нинова определи като ка-
тастрофални. Но разумно ли 
е цялата вина да се прехвър-
ли само на гърба на председа-
теля, а никой друг да не е от-
говорен за несвършената от 
други работа. Само ръковод-
ството на БСП в Габрово пое 
своята отговорност. И пода-
де оставка. Има много истина 
в това, че новата президентска 
партия „Продължаваме промя-
ната“ е откраднала 10-15 про-
цента от електората на БСП, и 
че тези проценти са върху съ-
вестта на т.нар. вътрешно-пар-
тийна опозиция, която вдъхно-
вено работеше вече в 3 избора 
за провала на БСП. 2 мандата 
на БСП за съставяне на прави-
телство, при „командното уп-
равление“ на т.нар. протестни 
партии и раздорите раздухва-
ни от опозицията да работят за 
бъдещия успех на т.нар. прези-
дентска партия. И понеже най-
добре от всички симпатизант-
те от БСП да осъзнават необхо-
димостта от редовно правител-
ство и защото харвардските 
юпита Кирил Петков и Асен 
Василев ведно с Бойко Раш-
ков, изровиха мръсните дала-
вери на предишните управля-
ващи и предприеха опити да 
прочистят държавните струк-

тури от гербави калинки, се слу-
чи това, което се случи. На на-
рода отдавна му бе омръзнало 
от обещания за светло бъде-
ще, програми и алтернативи, 
които скоро биват оставяни 
на „гризящата“ критика на 
мишките. В социалните си ис-
кания, програмата на БСП бе 
насочена със справедлива за-
гриженост към по-възрастни-
те поколения, но те пък не ус-
пяха да я подкрепят в деня на 
изборите, заради прекомерния 
страх от машинното гласуване. 
Герберските измислици за бро-

Петко ПЕТКОВ

ене на разписките от машини-
те допълнително внуши, че из-
борите ще бъдат манипулира-
ни и гласовете на БСП ще бъдат 
откраднати. Добавете и проте-
стите срещу „зеления серти-
фикат“ и ще си обясните защо 
избирателят наказа – с па-
сивност или гласуване за ПП, и 
БСП, редом с останалите про-
тестни партии. БСП остана 
зад ДПС, получавайки 10,21% 
от гласовете. ИТН загуби 2/3 
от гласовете си на предишните 
избори и от първо едва се до-
бра до пето място с мижави-

те 9,52%. ДБ, 
вместо да уве-
личи гласове-
те си, се свлече 
на шесто място 
с едва 6,37%, а 
ИБГНИ не вле-
зе изобщо в 
парламента. 
Партия „Въз-
раждане“ обаче, 
спечели 4,86% 
от вота, което 
даде основание 
на лидера й Кос-
тадин Костади-
нов да заяви, 
че „Спечелихме 
сражението. Ос-
тава да спече-
лим и войната“. 
Целта очевидно 
е да бъде пър-
ва политическа 
сила. Второто 
и третото мяс-
то заеха ГЕРБ с 
22,74% и ДПС 

с 13,00%. Голяма роля за това 
представяне на турската пар-
тия изигра вотът в Турция, ор-
ганизиран от турската дър-
жава и изселническите дру-
жества. Турските медии под-
чертаха, че за тях най-важната 
новина е фактът, че за пръв 
път в историята на демокра-
тична България за прези-
дентския пост ще се бори тур-
чинът Мустафа Карадайъ, ли-
дер на съставената предимно 
от турци партия ДПС. 

На стр. 4

На стр. 4
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От стр. 3

Поради което, вместо очакваните 
30 000 гласоподаватели, пред 126-те из-
борни секции осигурени услужливо от 
ИТН в Турция, не без помощта на дър-
жавната власт, се наредиха към 94 000 
души, а към 5000 бяха извозени без-
платно с автобуси до България, за 
да гласуват тук. След като Карадайъ 
взе 11,57% от гласовете на президент-
ския вот и остана трети - зад Румен 
Радев (49, 41%) и Анастас Герджиков 
(22,82%), макар да изпревари Коста-
дин Костадинов и подкрепения от ДБ 
Лозан Панов, ентусиазмът на изселни-
ците в Турция може и да спадне за бало-
тажа. Мълчанието, което запази ръко-
водството на ДПС, обаче показва, че е 
възможно то да призове своите чле-
нове и симпатизанти „да гласуват по 
съвест“.

Карадайъ уточни само критериите 
и профила, на който според движение-
то трябва да отговаря държавният гла-
ва на България. И по-точно, да бъде обе-
динител на нацията и да спазва Кон-
ституцията. Почти едновременно с него 
ДПС в Истанбул изтри от Фейсбук своя 
агитационен материал в подкрепа на 
лансирания от ГЕРБ Анастас Герджи-
ков. Защото ДПС не участва в обрече-
ни авантюри, като тази на ректора на 
СУ. Впрочем, текстът над портретите на 
Герджиков и Митева гласеше: „За да не 
ни питат повече за нашата родина, на 
втория тур подкрепяме номер 15“.

Дебатът между президента Радев и 
ректора на СУ, не донесе никакви поли-
тически дивиденти на Герджиков. Той 
всъщност не предложи нищо конкрет-
но, освен общи приказки за нацио-
нално обединение и съгласие. Прево-

дачът на Аристотел нима е невъзмож-
но да не знае, че не може да се обе-
динят крадците и окрадените от тях; 
лисиците с кокошките; вълците с ов-
цете. След управлението на „калинки-
те“ на ГЕРБ, само „калинка“ и в Прези-
дентството липсваше! ГЕРБ се провали 
и тук, поради което е крайно време ня-
кой да поиска оставката на „Лидера“. Ха-
осът и ин хаусът би трябвало да вземат 
и неговата „капачуна“, но в една ОПГ 
такива въпроси не се решават с више-
гласие. След като Борисов като водач на 
две партийни листи беше разбит в 25-
ти МИР София и в Пловдив от рапъра 
Христо Петров - Ицо Хазарта, основа-
нието за неговата. безкръвна оставка е 
налице. По-добре безвластен, но жив, 
отколкото овластен труп! За смях бяха 
направени и някогашните „съдружни-
ци в престъплението“ на Бойко Бори-
сов – „патриотите“ от ВМРО, „Атака“ 
и НФСБ. Техните кандидат-президен-
ти Каракачанов, Сидеров и Симеонов 
бяха изпреварени дори от чалга-певи-
цата Луна Йорданова. 

Срам, голям срам за целий българ-
ски народ!

Искрено се надявам 47-то НС да 
сформира редовно правителство, кое-
то да приключи и „модела Борисов“, и 
епохата ГЕРБ. „И без петел се съмва“,  
напомни вожда в нощта след изборите 
на 11 юли. Тогава той беше прав. Сега 
обаче послъгва, твърдейки, че наро-
дът бил казал: „И без Радев не може, и 
без Борисов не може!“ Може без Бори-
сов, и още как! 

България не е оцелявала над 1300 
години, за да я довърши командата 
на една дошла до гуша на всички ОПГ.

АКТУАЛЕН ГЛАС АКТУАЛЕН ГЛАС

От стр. 4
„Северна Македония“ или 

доскоро БЮРМ под сръбска 
власт, или в Пиринския край? 
Според сръбски учени, историци 
и политици македонци на тери-
торията на Северна Македония 
са единствено живеещите там 
етнически българи; албанците 
от столетия си остават алба-
нци, сърбите – сърби, цигани-
те – цигани, власите - власи… 
Ако се твърди, че обитателите на 
Северна Македония са етниче-
ски „македонци“, то отговор дъл-
жим на въпроса обитателите на 
Егейска Македония, на Пирин-
ския край или на други части 
на Вардарска Македония как-
ви са, са ли „македонци“ и като 
какъв етнос фигурират в ре-
гистрите или в документите на 
държавите, в чието землище 

са били или са включени по-
настоящем въпросните тери-
тории?  Дали македонците са 
българи или българите са ма-
кедонци днес е и релевантно. 
Факт е, че от 70 години на терито-
рията на  българското историче-
ско землище, съжителстват две 
съседни държави, чиито на-
роди говорят по между си без 
преводач, когато искат да се 
разберат и с преводач, когато 
не искат да се слушат. И от двете 
страни на границата пеят едни и 
същи песни, разказват едни и 
същи приказки, имат еднаква 
именна система. Честват едни 
и същи събития, гордеят се с 
едни и същи царе, национални 
герои и просветители! В про-
дължение на хилядолетие тези 
народи са оцелели благодарение 
на езика си, религията, общата 

територия и общата цел – посто-
янно да воюват, за да се освобо-
дят от робство, да не попаднат 
под робство, да съхранят иден-
тичността си. При паралелно-
то обособяване и съществуване 
на Повардарието - РСМ, Егейска 
и Пиринска Македония, под раз-
лично управление, може ли да се 
твърди, че македонската нация, 
етнос или държава, покрива 
признака „обща територия“, 
абсолютно необходим за възник-
ването на нация! Една нация или 
етнос ли обитава трите части на 
географската област Македония? 
Както отбелязахме, отговор е не-
обходим, историята ни го пред-
лага и той е: Македония е била 
част от българското землище, 
коренните обитатели на ма-
кедонските земи са етнически 
българи и малки групи сърби и 

гърци, за които няма данни да 
са се отказвали от етническата 
си принадлежност, за да създа-
дат македонска „нация“! 

Историческите факти, 
свързани с идеята за 

създаване на македонска 
нация и опитите 

за реализирането й са без-
пощадни. Те са политически 
мотивирани, вписват се в све-
товната и европейска геопо-
литика и не оставят място за 
съмнения и спекулации у оне-
зи, които уважават фактите. 

Периодично се припомнят 
спекулациите на тема Маке-
дония, че „Решение“ за създава-
не на „македонска нация“, при 
липсата на исторически пред-
поставки за това, се вземана 11 
януари 1934 г. от Балканския 

секретариат на Коминтер на в 
Москва с „резолюция по  Маке-
донския въпрос“. Но на практика 
македонска нация не се създава 
нито в Москва, нито в Белград 
и злоупотребите на тази тема е 
крайно време да бъдат преуста-
новени. Всъщност това е пър-
вият известен в балканската 
история документ, гласуван в 
рамките на многонационал-
на политическа структура, в 
който, по инициатива на чле-
нове на ВМРО (обединена), 
създадена между двете све-
товни войни от Димитър Вла-
хов, Ризо Ризов, Христо Ян-
ков, Павел Шатев, Владимир 
Поптомов, Михаил Герджи-
ков, Тодор Паница и други, по 
тактически причини,се допуска 
възможността да се обяви съ-
ществуването на македонски 

народ и език. Така дейците за 
освобождение на Македония от 
турско, сръбско и гръцко роб-
ство, не постигат лелеяната цел, 
но сами надяват на врата си хо-
мота, на чуждия на коренното 
българско население македо-
низъм. Оказали се безсилни да 
овладеят процеса по освобожде-
ние на македонската земя, той е 
похитен и попада в ръцете и кон-
трола на архитектите по маке-
донизъм – Белград, в новосъз-
дадената Титова Федератив-
на Югославия, в чиито граници 
в онзи исторически момент, се 
озова Повардарието. 

И още нещо, което не след-
ва да се пренебрегва и забра-
вя, тъй като е решаващо за бъ-
дещето на Македония. А то е, че 
македонската земя, обединена 
единствено в границите на една 
държавна структура, би могла 
да функционира и успешно да за-
щити идентичността и интере-
сите на  собствените си обитате-
ли. Днес тези обитатели имат раз-
лична национална принадлеж-
ност, както отбелязахме, може би 
някои изграждат в съзнанието си 
дори и етническа идентичност, 
различна от идентичността, коя-
то в продължение на повече от 
500 години, до началото на 20 
век, според управляващите Ос-
манската империя и Османските 
архиви, са изграждали като бул-
гармиллет (български народ). От 
средата на 19 век, в противодей-
ствие на налаганата от гърците 
„мегали идея“, българската етни-
ческа общност изоставя рели-
гията като обединителен при-
знак и го заменя с езика, което 
улеснява формирането на етно-
националната българска иден-
тичност. Това  е безспорно ес-
тествена реакция и отговор на аг-
ресивната и брутална злоупотре-
ба с религията, наред с останалите 
прийоми, използвани за налага-
нето на македонизма в Повар-
дарието и на „мегали идеята“ в 
Егейска Македония.

И още нещо - за езика. 

В контекста на провеж-
даната във Вардарския край 
насилствена македонизация 
на коренното българско на-
селение, предлагаме анализ 
на проблемите, които изведе 
на преден план, подписаната 
в София на 22.02.1999 г. съв-
местна Декларация за добро-
съседство, от Министър пред-
седателя на Република Бъл-
гария Иван Костов и Предсе-
дателя на Правителството на 
Република Македония Любчо 
Георгиевски. Според заключи-
телната клауза, Декларацията 
е  подписана „в два оригинални 
екземпляра, всеки от които на 
официалните езици на двете 

страни - български език, съглас-
но Конституцията на Републи-
ка България и македонски език, 
съгласно Конституцията на Ре-
публика Македония, като два-
та текста имат еднаква сила“. 
Какво означава това и какви из-
води и констатации налага без-
пристрастният професионален 
анализ на този текст?

В член 1 на Декларацията 
е очертана правната рамка и 
дейностите въз основа на които 
двете държави възнамеряват да 
развиват отношенията по меж-
ду си.

Както отбелязахме, двете 
страни заявяват, че Деклара-
цията се подписва в два ори-

гинални екземпляра, всеки 
един от които на официални-
те езици на двете държави, 
съгласно конституциите им. 
Нашият прочит на тази ре-
дакция налага извода, че Съв-
местната декларация е била 
напечатана и подписана в два 
оригинални екземпляра на 
български език и в два ори-
гинални екземпляра на „ма-
кедонски език“, по  един ком-
плект от двата текста за всяка 
от двете страни. Позоваването 
на конституциите на двете стра-
ни е използвано, според нас, не 
за да се обясни какво е българ-
ски език, не ни е известно ня-
кой да спори по този въпрос, а 
като технология за дефинира-
не на понятието „македонски 
език“, по съдържанието на кое-
то съществуват сериозни раз-
личия между двете страни. 
Склонни сме да приемем, че за 
да се преодолеят различията, 
е постигнато работно съгласие 
между двете страни за дефини-
цията „македонски език, съглас-
но Конституцията на Републи-
ка Македония“, единствено за 
целите на редактирането на 
съвместната декларация, но не 

и за легитимиране съществува-
нето на „македонски език“. Ут-
върждаването на подобен извод 
се налага от появили се в българ-
ския печат коментарии и пред-
положения, че със заключител-
ния параграф на съвместната 
декларация, България едва ли 
не официално е признала съ-
ществуването на  самостояте-
лен, равностоен на и разли-
чен от българския, македон-
ски език. 

В декларацията двете страни 
заявяват, че ще поддържат кон-
такти, ще съдействат, подкре-
пят, разширяват, облекчават, 
насърчават, ще полагат уси-
лия за укрепване на връзките 

и провеждане на дейности в 
интерес на развитие на отно-
шенията между двете страни, 
както и че ще се въздържат 
от дейности, които биха мог-
ли да ги влошат. Текстовете са 
с пожелателен характер, липс-
ва конкретика и вменяване на 
отговорности, и на практика, 
не съдържа тясно дефинирани 
права и задължения, подлежа-
щи на реално изпълнение и 
контрол. 

Остава открит и въпро-
сът дали формулировката „на 
официалните езици на двете 
страни“, може да се тълкува 
като потвърждаваща българ-
ската теза, че езикът, на кой-
то общува населението в По-
вардарието, е диалект на бъл-
гарския югозападен говор 
или се потвърждава македон-
ската теза, че има „официален 
македонски език“, на който об-
щуват не само държавните 
чиновници и част от обита-
телите на Вардарска  Македо-
ния, но и населението на гео-
графската област Македония? 
Ако България приеме, че Маке-
дония ползва език, който ма-
кедонците наричат „македон-

ски“, различен от българския 
официален език, тъй като така 
е записано, това означава ли, че 
се утвърждава съществува-
нето на два официални езика 
на две държави, съгласно кон-
ституционното им устройство 
и един неофициален език, на 
който общуват от двете стра-
ни на границата без прево-
дач?! 

Македонският език, пре-
ди да е кодифициран, е обя-
вен формално за официален 
на 2 август 1944 г. от Антифа-
шисткото събрание за народ-
но освобождение на Маке-
дония (АСНОМ) по време на 
българското управление на 

Вардарския край (1941-1944); 
Кодифицираната норма на ма-
кедонските диалекти е утвърде-
на през периода 1945-1950 г., и 
се обявява за македонски ли-
тературен език; На 5 май 1945 
г., с декрет подписан от Лазар 
Кулишевски, сърбо-македо-
нистите обявяват създаване-
то на т.нар. ,,македонски език”, 
на основата на диалект на 
българския книжовен език с 
въвеждане на 6 знака от сръб-
ската азбука - караджицата. В 
онзи период българската поли-
тическа върхушка е приела с 
необяснимо пренебрежение 
провежданата от Белград  по-
литика на македонизация на 
Вардарския край. Подобно 
поведение даде основание на  
Гудрун Щайнакер (бивш зам.-
посланик в София и посланик 
в Скопие), да заяви: „Твърде-
нието, че македонският език 
е просто диалект на българ-
ския, е ненадминато в своята 
абсурдност. Искането на Бъл-
гария към Северна Македония 
е обидно, провокативно, нена-
учно…“ Подобно заявление, по 
наше мнение, заслужава след-
ния щадящ коментар: обстоя-

телството, 
че немецът политиканства от 
позициите на неподправено 

невежество или зле прикрита 
наглост

 е без значение за истина-
та, но за съжаление подобни 
твърдения се четат и чрез тях 
се информират и други нем-
ци и „европейци“ и въз основа 
на тях някои формират мне-
нието и отношението си към 
България и българите. За съ-
жаление „българската“ поли-
тическа върхушка не се оказа 
на нивото на изискванията на 
историческия момент, липсва-
ше й кураж и чувство за отго-
ворност при защита на мина-
лото си и създаване на усло-
вия за обезпечаване на бъде-
щата си съдба, при липсата на 
каквито и да е доказателства 
- писмен, културно-просветен 
или битов паметник, които да 
послужат като основание да 
се твърди от някои, че в пери-
ода 18-19 в. е налице процес на 
формиране на отделен, „маке-
донски“ книжовен език, кой-
то да може да бъде обявен за 
официален език на областта 
Северна Македония. 

Водени от най-добри чувства 
бихме искали да улесним наши-
те македонски роднини и при-
ятели в търсенето на корените 
на македонската нация и маке-
донския език и в архивите на 
Османската империя, в чиито 
граници би трябвало да са раз-
вили и изградили идентитета 
си от края на ХІV век до вто-
рото десетилетие на ХХ век, 
като припомняме следната 
турска пословица: „Истанбо-
лунтюркчеси, Янянънугумджеси, 
Тиквешънбулгарджеси“ — кое-
то в превод на чист македонски 
език значи: „в Цариград се гово-
ри най-типично турски, в Яни-
на — гръцки, а в Тиквеш — бъл-
гарски“. Оставаме на грижата 
на нашите македонски коле-
ги да открият местонахожде-
нието на Тиквеш. За улеснение 
ще припомним и наблюдения-
та на немския пътешественик 
Аугуст Гризебъх, който през 
1839 г. посещава Тиквеш и за-
писва в спомените си: “Чух да 
уверяват, че най-добре албански 
се говори в Елбасан, а български 
най-чисто се приказва в маке-
донската околия Тиквеш, която 
лежи на пътя Скопие – Солун“ 
(Reisedurch Rumelienundnach 
Brussaim Jahre 1839, Göttingen, 
1841). През 1856-1857 г. гъркът 
Панайотис Аравантинос пише 
за Тиквеш и споделя: “…Гра-
дът и епархията са населени с 
българи и са под ведомството на 
световелешкия митрополит…“

Следва

БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ–
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

БЪЛГАРИЯ И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ–
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

ПОЛИТИЧЕСКИ
ЛИСТОПАД!

писател, журналист и страдалец 
Веселин Стоянов.

В. Стоянов е роден във Варна 
през 1932 г. Изключен за свободо-
мислие от гимназията, той завърш-
ва като частен ученик в Прова-
дия. Започва работа като цигулар в 
симфоничните оркестри на Варна 
и Добрич. Еднопартийната власт го 
разглежда като „враг“ и през 1951 
г. е осъден на 18 месеца затвор. 
Започват митарствата му с клей-
мото „политически затворник“. 
Все пак успява да завърши немска 
филология в СУ и се издържа с 
частни уроци по немски език и 
цигулка. Малко преди промени-
те в 1988 год. е уволнен за пореден 
път като редактор в сп. “Проблеми 
на културата“.

Промяната в 1989 г. В. Стоя-
нов посреща като редактор на сп. 
“Библиотекар“. Следва мисията му 
като консул на Р. България в Бер-
лин (1992), от която отново е увол-
нен (1993) за разкриването и даване 
на публичност на големи кражби и 
разпродаване на държавно имуще-
ство от новите демократи. Остава да 
работи в Германия и от 1994 г. започ-
ва да издава вестника на своя жи-
вот „България без граници“, пред-
назначен за сънародниците ни по 
цял свят. Това свое апостолско дело 
той продължава до последния дъх на 
своя живот.

Веско (както ние приятелите му 
го наричахме) беше рядък пример 
на човек, препатил и от комуни-
зъм, и от демокрация, без да про-
мени  собствените си високи кри-
терии за свободомислие, неподкуп-
ност и родолюбие. Веруюто си той 
описа в няколко забележителни кни-
ги: „Спомени предназначени за утре“ 
(1997), „Цинизмът на новото време“ 
(2002), „Българска мозайка“ (2014) и 

в последната „Ние  и светът“. Как-
то в книгите си, така и в безбройни-
те си статии във вестник  “България 
без граници“ Веселин Стоянов без 
всякаква автоцензура е безмилос-
тен към всички, които с мисъл за 
власт, пари и привилегии са гото-
ви да осакатят съдбите на нашите 
сънародници. В този смисъл Веско 
ни напусна като изпълнил дълга си 
към българския народ. Неговото 
журналистическо наследство е ка-
питал, към който трябва да се об-
ръщат бъдещите  будители, воюва-
щи с перо за независима България.

Нашите идеали и надежди са 
били толкова близки, че ние коле-
гите му от „Нова Зора“ винаги сме 
разглеждали в-к “България без гра-
ници“ като уникална възможност  
и нашите публикации и послания 
да достигат до сънародниците ни в 
странство. Заслугата за това безспор-
но принадлежи на уважавания покой-
ник.

Почивай в мир, Веско! 
Няма да те забравим!

IN MEMORIAM

Напусна ни поредния будител

Зоран Заев и Бойко Борисов.
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Атанас ЛАЗОВСКИ

В книгата „Вера Кочовска – 
живот в два свята” Ли-
ляна Серафимова между 

другото разказва, че изпратила 
въпроси до най-знаменития 
пророк на континента – Сай 
Баба от Индия. За съдбата на 
България той отговорил така: 
„Когато нейният народ открие 
„Великото неизвестно” за себе 
си и за своята мисия, той ще 
тръгне по пътя на възмогване-
то”.

В края на Първата светов-
на война, напомня Л. Серафи-
мова, видни личности у нас 
търсели същото „Велико неиз-
вестно” след преживяната на-
ционална катастрофа. И си го 
представяли като „тайнстве-
на енергия, която бушува в ду-
шата на българина и диктува 
трагичните зигзаги в драма-
тичната му национална съдба.” 
Антон Страшимиров призова-
вал: „Да вникнем в българската 
метафизика, в магическото би-
тие и мислене на българина, за 
да открием ключа на неговите 
подеми и погроми…”

След дългогодишни усилия, 
за себе си аз намерих ключа – 
имам свои обяснения за „Ве-
ликото неизвестно”. Може би 
те ще се окажат приемливи за 
повече хора. Загадка всъщност 
няма. Няма нищо мистично и 
непонятно в съдбата на бъл-
гарщината. Напротив, неща-
та са дори твърде прости и на-
гледни. Но кой как гледа? И от 
каква висота? Доколкото кон-
кретният българин е изцяло въ-
тре в процесите, той е все още 
автоматизирано същество, 
липсва му „третото око”. И е 
естествена за него невъзмож-
ността да обглежда българска-
та (и своята) съдба в цялост. 
Затова приема като неразгада-
ема логиката на нашия неуре-
ден, неуютен, уязвим отвсякъ-
де свят.

„Пагубата ни чрез нас ста-
ва” – казвал през миналия век 
Предводителят…

Читателят, естествено, ще 
попита кой е Предводителят? 
Няма историческа личност с 
такова прозвище.

Съзидателният, властният 
дух, който ръководи българ-
ската съдба, който налага на-
соките на същинското ни раз-
витие над всички сблъсъци, 
амбиции, програми – ето, това 
е Предводителят. Той е изявя-
вал своята сила досега чрез кня-
за-светец Борис Първи, чрез 
поп Богомил, чрез Свети Иван 
Рилски, чрез Патриарх Ев-
тимий – до ново време: чрез 

Отец Паисий, Матей Прео-
браженски, Васил Левски, Пе-
тър Дънов, Никола Вапцаров, 
Ванга и т.н. На този най-висок 
хоризонт ще търсим вечната 
българска сила. Тя е едносъща, 
единна. И не се побира в огра-
ничени понятия.

„Пагубата ни чрез нас ста-
ва”. Никога външните ни вра-
гове не са били така страшни 
както вътрешната сила на раз-
рушително противопоставя-
не и самоотричане. Всичко в 
този триизмерен, материален, 
примитивен в духовно отно-
шение човешки свят, е поля-
ризирано. Всяко нещо е следва-
но от сянката си. Срещу плюса 
– минус. Срещу северния по-
люс – южният. Срещу едно ДА 

автоматично изниква НЕ. Бъл-
гарските работи са в добавък на-
прегнати. Защото устройство-
то на нашия свят излиза извън 
мярката на обикновената по-
ляризация. От 9-и век насам 
всичко се раздвоява непри-
миримо. Несъгласните страни 
се противопоставят и отдале-
чават до загубване на свърза-
ност, до вътрешно раздиране, 
до разпад. Битие на друг на-
род с такъв тип конфликтност 
не зная да има. И не би могло 
да има. Защото всичко се дъл-
жи на предназначението бъл-
гарско. Специално предназна-
чение! – Избрани сме да носим 
най-тежкия кръст до края на 
този век. Сами.

И колко по-лесно би било 
ако целият народ беше годен 

да носи с готовност и с дос-
тойнство непосилния дълг. В 
случая е нещо естествено и раз-
бираемо да бъдем в мнозин-
ството си негодни за избрани-
ческата роля. Тук е трагичната 
завръзка. На святата българска 
земя са се раждали и се раждат 
до днес, необходимите светли 
личности. Те представят по-
следователно и неотклонно 
съдбата ни на белязан народ. 
Те поемат със саможертвена 
готовност своя дял от мъче-
ническите изпитания. Но през 
този век извънредно много се 
разплодиха враговете им – и 
ги одумват, пречат им, преслед-
ват ги, убиват ги. Сега, в края 
на века, пълновластно госпо-
дарстват. Рушат! Сквернят! 

Бързат да ликвидират всичко 
– народ, държава, икономика, 
култура…

И пак не спира, разбира се, 
вървежът по Големия друм. В 
духовния свят българите про-
правят път към следваща-
та степен на общочовешкото 
развитие, а долу, обърканите, 
разпилените множества, „пъ-
туват” към Европа, към Ру-
сия, към Цариград, към Аме-
рика, към Австралия… Нор-
мално е за тях да търсят съ-
ответстващ на природата им 
свят.

Това е първото раздвое-
ние – при избора на посока-
та за реализиране. Раздво-
ен е командният пункт, раз-
центрован е мозъкът. Защо-
то няма по-ощетена духовна 

посредственост от нашата, 
българската. Трябва да я раз-
берем, да се опитаме да вни-
кнем в необичайното й поло-
жение. Тогава няма да се чу-
дим защо във всекидневния 
ни живот цари сякаш пълна 
безпринципност. Навсякъде 
вредом ще откриете пагубно 
разполовяване и непоноси-
мости. Две системи от прин-
ципи, два различни механи-
зма на съществуването оспор-
ват своето право и власт. На 
два кантара се измерват про-
яви и резултати в живота. Две 
„чужди държави” има на тери-
торията на България и те са 
в непрестанна война. Светът 
познава силата на разруши-
телния дух български, но и 

този дух е разполовен, и той 
е от два противостоящи типа. 
Две култури се развиват у нас 
след Възраждането. Два мо-
рала не могат да се помирят. 
Разделени сме и по отноше-
ние на външния свят: много 
са ФИЛИ-те, много са ФОБИ-
те, само българофилите оста-
наха малко.

Повтарям: имало е и има 
вътрешни несъвместимости 
и сблъсъци във всекидневи-
ето на всеки народ. Но зависи 
каква е степента. Чужди позна-
вачи на нашия свят се чудят 

СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

Зачатъците на
българския хаос

Или причините за авангардния неотклонен възход на
 българския дух и за катастрофалните провали на народа ни

„Великото неизвестно” „Великият Туран“как имаме толкова дълга ис-
тория при наличието на тако-
ва постоянно разрушително 
вътрешно напрежение? Как 
сме се добрали до края на ХХ 
век като опазен народ, като 
самостойна единица в све-
товното семейство и как сме 
съхранили държавата си?…

Тези неща наистина изглеж-
дат необясними, странни, та 
и невероятни. Защото, за да 
се самоопазва, за да има трай-
ност отделният човешки живот, 
още повече животът на мили-
онно множество, за да веку-
ва, той трябва да протича като в 
един здрав организъм, където 
всичко си е на мястото. Където 
всеки орган изпълнява точно 
и навреме своите функции. На 
нас почти винаги са ни липсва-
ли единството, трайността на 
формите и точността на осъ-
ществяващите се във времето 
процеси. Разминаване, разми-
наване, разминаване!… А още 
съществуваме. Сами на себе си 
се чудим. И светът отвън ни 
възприема като непредсказу-
еми. Задаваме си какви ли не въ-
проси. Имали сме възможности, 
а защо не сме създали славна 
империя като известните досе-
гашни световни империи? Вла-
деели сме територии, излизащи 
на три морета – защо не сме 
създали могъщ флот, та и ние 
като испанци, холандци, англи-
чани, да кръстосваме морета и 
океани, да носим у дома пляч-
ка, да сме сега сред развитите, 
напредналите народи?… Дър-
жавостроители били прабълга-
рите, признава им се. Защо тога-
ва повече от век след Освобож-
дението не можем да уредим 
държавата си? Армиите ни не 
са губили битки. Защо „по тра-
диция” на масата за преговори 
„великите сили” са ни ощетява-
ли винаги като победени? Све-
тът признава, че сме сред най-
интелигентните народи. Защо 
в България не мъдреци, а гони-
тели на мъдреците властват 
при всички режими? Щедра е 
нашата природа, но защо гла-
дуваме? Защо позволихме на 
„световните конспиратори” за 
няколко години, чрез разно-
цветни продажници, да съси-
пят всичко, което народът по-
стигна за няколко десетиле-
тия? Защо?

Българските начинания 
остават все незавършени. Из-
ключенията са малко. Вдъхно-
вено започваме по посока на 
грандиозни цели. Огънят оба-
че скоро стихва. Пушеци заме-
нят буйните пламъци. Делото 
е доведено донякъде. И изо-
ставено. Пропилени са щед-
ри възможности. На вятъра 
отиват енергиите на милиони 
хора.

Баснята на дядо Славейков се вряза в националното съзна-
ние като образ-откровение за българските работи: орел, 

рак и щука се заели заедно кола да движат – орелът теглел на-
високо, щуката надълбоко, ракът встрани. 

Колата и досега не се движи наникъде…

След разпадането на 
Съветския съюз, нови-
те независими тюркски 

държави Азербайджан, Ка-
захстан, Киргизстан, Туркме-
нистан и Узбекистан, както и 
Турция, организират срещи 
на върха на главите на тюрко-
езичните държави. Първата 
такава среща се провежда през 
1992 г. в Анкара. На 30 октомври 
1992 г., по инициатива на тога-
вашния президент на Републи-
ка Турция Тургут Йозал, Анкара 
е домакин на първата „Среща на 
върха на тюркоезичните държа-
ви“, в която участват Тургут Йо-
зал, Абулфаз Елчибей, Ислам 
Каримов, Нурсултан Назарба-
ев, Сапармурат Ниязов и Аскар 
Акаев. На тази среща на вър-
ха участниците обявяват уста-
новяването на политическо и 
икономическо единство. На 12 
юли 1993 г., в тогавашната сто-
лица на Казахстан Алма-Ата, 
е подписано споразумение за 
създаване на Международната 
организация за тюркска култу-
ра.

Освен това през 1992 г., в Ал-
ма-Ата е създадена Обединена 
администрация на тюркските 
изкуства и езици, а през 1998 г., 
в Баку, е създадена Парламен-
тарната асамблея на тюркое-
зичните страни. И двете орга-
низации по-късно премина-
ват под егидата на Тюркския 
съвет. 

Втората среща на върха на 
главите на тюркоезичните дър-
жави е свикана на 18 октомври 
1994 г. в Истанбул. На срещата 
на върха присъстват първите 
лица на тюркските държави. 
Участниците почитат с минута 
мълчание президента на Турция 
Тургут Йозал, починал предиш-
ната година. Работата на сре-
щата е придружена с полемика 
между руската и турската стра-
на. На срещата на върха прези-
дентът на Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев излиза с идеята 

за организиране на Евразийски 
икономически съюз с участие-
то на страните от Източна Ев-
ропа и Китай.

Третата среща на главите на 
тюркските държави е на 28 ав-
густ 1995 г. в Бишкек, столи-
цата на Киргистан. Срещата на 
върха е насрочена да съвпадне 
с честването на 1000-годишни-

ната от киргизския епос «Ма-
нас». Президентът на Киргиз-
стан Аскар Акаев подарява  на 
държавните глави шест уникал-
ни ръчно изработени килима, 
изтъкани в чест на срещата на 
върха - „Големия килим на пре-
зидентите“. Откривайки сре-
щата на върха, той отбелязва, че 
тюркските републики, след дъ-
лга изолация, трябва да въз-
становят взаимноизгодните 
връзки и да засилят сътрудни-
чеството. 

На срещата на върха в Биш-
кек, турският президент 
Сюлейман Демирел отбеляза, че 
за Турция проектът за изграж-
дане на магистрала, свързва-
ща Централна Азия с Турция, 
е приоритет от гледна точка на 
износа на богатите ресурси на ре-
гиона към световните пазари 

през Турция.
Със създаването на Тюркския 

съвет, през 2009 г., на 10-та сре-
ща на върха, е решено срещите 
на най-високо ниво да бъдат 
преименувани на Срещи на 
върха на Тюркския съвет.

Началото на Тюркския съ-
вет е 3 октомври 2009 г. в На-
хичеван (град в Азербайджан, 

столица на Нахичеванската ав-
тономна република, която е ав-
тономен регион (анклав) в със-
тава на Азербайджан. Тя обаче 
е отделена от основната азербай-
джанска територия от Сюник-
ската област на Армения). На 
този ден четири тюркско-гово-
рещи (тюркско-езични) държа-
ви – Азербайджан, Казахстан, 
Киргистан и Турция подписват 
споразумение за създаването 
на този съвет. По думите на Ха-
лил Акънджъ, генерален секре-
тар-основател на организацията 
„Тюркският съвет стана първия 
доброволен съюз на тюркските 
държави в историята“. 

По-нататък във времето вър-
ви укрепването и разширяването 
на Тюркския съвет, а именно:

• През 2012 г. са приети зна-
мето и емблемата на Тюркския 

съвет;
• На 30 април 2018 г.  е обяве-

но, че Узбекистан ще се присъе-
дини към Тюркския съвет и ще 
присъства на предстоящата сре-
ща на върха на организацията в 
Бишкек. Официално кандидат-
ства за членство на 12 септем-
ври 2019 г.;

• От края на 2018 г. Унгария 
е наблюдател и може в бъдеще 
да поиска пълноправно член-
ство;

• През 2020 г. украинският 
заместник-министър на външ-
ните работи Емине Чепар заявя-
ва, че Украйна желае да стане 
наблюдател;

• На 3 май 2021 г. Афганис-
тан официално кандидат-
ства за статут на наблюдател в 
Тюркския съвет;

• Въпреки че Туркменистан 
е обявил официално неутрален 

статут, се предполага, че 
на предстоящата сре-
ща в Истанбул, Туркме-
нистан ще кандидат-
ства най-малко за ста-
тута на наблюдател, 
ако не и за член. 

Цели, задачи и 
структури на 

Тюркския съвет

В Преамбюла на 
Споразумението от 
Нахичеван във връз-
ка с основните цели на 
Тюркския съвет, се каз-
ва следното: „Тюркско 
езичните държави, на-
ричани по-долу „стра-
ните“: 

• базирани на ис-
торически връзки, 
общ език, култура и 
традиции на техните 
народи; с цел по-ната-

тъшно задълбочаване на всеобх-
ватното сътрудничество;

• като желаят съвместно да 
допринесат за укрепване на 
мира, гарантиране на сигур-
ност и стабилност, в региона и 
в света като цяло, по отношение 
на развитието на процеси на по-
литическа много полярност, ико-
номическа и информационна 
глобализация;

• като се има предвид, че вза-
имодействието в рамките на 
общата структура улеснява 
разкриването на огромен по-
тенциал за добросъседство, 
единство и сътрудничество 
между държавите и техните 
народи;

• изхождайки от духа на вза-
имно доверие, взаимна изгода, 
равенство, взаимни консулта-
ции и стремеж към общо раз-

витие, установени на срещите 
на върха на главите на тюркско-
езичните държави;

• потвърждават придържа-
нето си към целите и принципи-
те на Устава на Организацията 
на обединените нации и дру-
ги универсално признати прин-
ципи и норми на международ-
ното право, включително суве-
ренно равенство, териториал-
на цялост и неприкосновеност 
на международно признатите 
граници на държавите, както 
и тези, свързани с поддържането 
на международен мир, сигурност 
и развитие на добросъседски и 
приятелски отношения и съ-
трудничество между държавите.

За постигане на тези цели 
се предвиждат следните зада-
чи: 

• Укрепване на взаимното 
доверие и приятелството меж-
ду страните;

• Разработване на общи по-
зиции по въпроси на външна-
та политика;

• Координиране на действия 
за борба с международния те-
роризъм, сепаратизъм, екстре-
мизъм и трансгранични прес-
тъпления;

• Насърчаване на ефективно 
регионално и двустранно съ-
трудничество във всички об-
ласти от общ интерес;

• Създаване на благоприятни 
условия за търговия и инвес-
тиции;

• Стремеж към всеобхватен 
и балансиран икономически 
растеж, социално и културно 
развитие;

• Разширяване на взаимо-
действието в областта на нау-
ката, технологиите, образова-
нието, здравеопазването, кул-
турата, спорта и туризма;

• Насърчаване на взаимо-
действието на средствата за ма-
сова информация и други сред-
ства за комуникация;

• Насърчаване на обмена на 
съответна правна информация и 
засилване на правното сътруд-
ничество.

Съответно Тюркският съвет 
изгражда разширена мрежа от 
структури и организации пред-
вид осъществяване на задачите за 
постигане на своите цели, а имен-
но:

• Съветът на държавните глави;
• Съветът на министрите на 

външните работи;
• Комитетът на висшите длъж-

ностни лица;
• Съветът на старейшините на 

тюркско-езичните държави; 
• Секретариат.

На стр. 8

Ще стане ли Тюркският съвет ядро 
на нова геополитическа общност?

Проф. дфн. д-р ист.н.  
Нако СТЕФАНОВ

На 12 ноември 2021 г. в Истанбул се състоя VIII среща на 
най-високо равнище на Тюркския съвет. Става дума за меж-
дународна инициатива, чийто официално наименование е 
Съвет за сътрудничество на тюркскоговорещите (тюркско-
езичните) страни. За съжаление нашата заинтересувана об-
щественост и в по-широк план – една значителна част от 
българското общество, няма представа за този проект, не-
говите цели и развитие. Въпреки че в една или друга степен 
не само в дългосрочна, но дори и в краткосрочна перспектива 
пътят, по който ще се развива общността Тюркски съвет, 
определено има пряко отношение към националните ни ин-
тереси и бъдещето на Родината ни.

Съветът за сътрудничество на тюркоезичните държави променя име-
то си на Организация на тюркоезичните държави (ОТД). Съобщение-
то бе направено от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган.
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Литературният код 
на македонизма Лудвиг Вилхелм Ерхард -  създател на Социалното пазарно стопанство

Петр Акопов, 
главен редактор  

на Political Journal 

В края на миналата седми-
ца, в деня след срещата на 
върха в Истанбул и при-

емането на декларацията „Ви-
зия за тюркския свят до 2040 
г.“, Турция постави началото на 
„Карта на турския свят“. С нея 
се снима не президентът Ердо-
ган, а Девлет Бахчели, лидерът 
на турската Партия на нацио-
налистическото движение, 
по-известна като „Сивите въл-
ци“. Огромният тюркски свят* 
се простира от Северния ледо-
вит океан до България, вклю-
чително една трета от Русия 
— от Дагестанска и Оренбург-
ска област до Алтай и Якутия 
— почти двадесет федерални 
образувания.

Да, „Сивите вълци“ са дяс-
на националистическа пар-
тия, която няма голяма под-
крепа в Турция, но може би 
това, което на тях им е на ези-
ка, е в съзнанието на Ердоган? 
Все пак миналата седмица в Ис-
танбул Тюркският съвет беше 
преименуван на Организация 
на тюркските държави — ето 
го гръбнакът на бъдещия ве-
лик Туран, огромна евразий-
ска империя, която може да 
се превърне в реалност, опус-
тошавайки Русия! Ние уж сме 
приятели с Ердоган, продаваме 
му С-400 и строим тръбопрово-
ди — а трябва да се противо-
поставим на заплахата за на-
шите интереси и за самата ця-
лост на Русия.

Такава реакция не е необи-
чайна в Русия. И дори не тол-
кова към споменатата карта, а 
към срещата на върха на сама-
та Организация на тюркски-
те държави (ОТД). Турция се 
ангажира сериозно с тюркския 
свят веднага, след разпадането 
на Съюза: през 1992 г. е свика-
на първата среща на върха на 
тюркскоезичните държави — 
Азербайджан, Казахстан, Уз-
бекистан, Киргизстан и Турк-
менистан. Всички, освен по-
следната, сега са част от ОТД 
— туркмените присъстват в нея 
като наблюдател, както и унга-
рците.

В изказване на срещата на 
върха в Истанбул Ердоган обяс-
ни преименуването с факта, 
че то ще укрепи организация-
та по-енергично, както и „Визи-
ята за тюркския свят до 2040 
г.“, в която се определят нейни-
те цели. От премахването на 
търговските бариери до хар-
монизиране на културните, 
младежките и образователни-
те политики, създаването на 
нови трансконтинентални ко-
ридори от Китай до Европа и 
общо информационно прос-
транство, до засилване на по-

литическата солидарност и 
взаимната подкрепа по жиз-
неноважни въпроси от нацио-
нален интерес, както и регио-
нални и глобални въпроси. И 
най-важното нещо е популя-
ризирането на обща тюркска 
идентичност. Какво още тряб-
ва, за да се осъществи велики-
ят Туран?

Вярно е, че „Визията“ го-
вори за споделената идентич-
ност като „източник на култур-
но богатство“, но какво ще ста-
не, ако всичко това свърши с 
една обща армия? Изпревар-
вайки опасенията, Ердоган го-
вори за факта, че „Организа-
цията на тюркските държави 
не трябва да безпокои никого. 
Напротив, народите трябва да 
се стремят да бъдат част от 
тази възходяща структура, ос-
нована на историческата общ-
ност. Тази организация е плат-
форма за развитие на между-
държавните отношения.“

Кой е поканен от турския 
президент? Може би Украй-
на, която отдавна иска да стане 
наблюдател в организацията? 
Или все пак Русия, родината на 

много от тюркските народи? 
Русия не е тюркска държава, 
но тюрките са важна част от 
нашата държава в продълже-
ние на векове. Започвайки с та-
тарите и завършвайки с якутите. 
Десетки тюркски народи жи-
веят в Русия на историческите 
си земи, още милиони тюрки 
(от азербайджанци до киргизи) 
са граждани на Русия, а мили-
они други идват при нас, за да 
изкарват хляба си.

Подобно на руския свят, 
тюркският се отнася до клю-
чови световни цивилизации 

— и разбираемо е желанието на 
турците, които до преди сто го-
дини са имали Османския ха-
лифат (т.е. те са били владетели 
на голяма арабска част мюсюл-
мани), да засилват влияние-
то си в света чрез опора върху 
сродните народи. Още повече, 
че  разпадането на СССР даде 
на Турция уникален шанс: на-
родите, които са били част от 
Руската империя от векове, 
случайно се оказаха собстве-
ници на независими държави. 
Да, по стечение на обстоятел-
ствата  не тюркските републи-
ки сринаха Съюза, те се оказа-
ха по същество изхвърлени от 
него. Неслучайно идеята за Ев-
разийския съюз първоначал-
но идва от казахстанския пре-
зидент Назарбаев — а реин-
теграцията на постсъветско-
то пространство в момента, се 
приветства от повечето цен-
тралноазиатски републики.

Русия зачита тюркските 
интереси и разбира мотивите 
на Турция. Ние не сме против 
сближаването на тюркските 
народи, но в същото време ще 
защитим интересите си мно-

го твърдо. И те са ясни: тюр-
ките, живеещи в Русия, не са 
само граждани на Русия, но и 
част от руския народ. Техният 
политически, икономически, 
културен и религиозен живот 
трябва да бъде руско-ориен-
тиран — т.е. свързан с малка-
та им родина и Русия като та-
кава. Турция може да използва 
пантюркисткия фактор (по-
добно на панислямския, рабо-
тейки с  „Братята-мюсюлма-
ни“**), за да укрепи политиче-
ското си влияние в различни 
части на света, но не и в Русия. 

Нищо лично — само държав-
ни интереси.

Руснаци и турци, славя-
ни и турци ги свързват веков-
ни отношения. Православни-
те и мюсюлманските, руските 
и турските цивилизации, са 
живели рамо до рамо в про-
дължение на векове, воювали 
помежду си, търгували, фор-
мирали съюзи, карали са се и 
са се сближавали. Случвали са 
се всякакви неща, включително 
постоянни опити на западните, 
предимно англосаксонски сили 
да насъскват нашите два на-
рода и държави. При Ердоган 
Турция се отказа от безсмис-
лените надежди за европейска 
интеграция и поиска отново 
да стане лидер на ислямския 
свят, използвайки за това вклю-
чително и тюркския фактор. И 
това е мястото, където има чу-
десна възможност за  външните 
сили да играят — тези, които 
са заинтересовани отново да 
насъскват турци на руснаци.

В съперничеството за Закав-

казието и Централна Азия, 
нека спорят помежду си или 
дори да се бият. Русия със си-
гурност няма нужда от него, 
нито пък Турция. И ние има-
ме достатъчно възможности да 
се развиваме и укрепваме заед-
но. Във всеки случай Централна 
Азия ще остане зоната на вли-
яние и интереси на Русия — 
минимум военна и икономи-
ческа! Процесите на интегра-
ция в Евразийския съюз нямат 
алтернатива за същите централ-
ноазиатски държави и Русия 
няма да играе игри с никого.

Укрепването на Турция 
не е пряка заплаха за Русия и 
дори плановете за укрепване на 
тюркския свят могат да бъдат 
свързани с руските интереси. 
При две условия: твърдото и 
последователно твърдение на 
Русия за нейния цивилиза-
ционен суверенитет, включи-
телно от тюркските елити в на-
шите национални републики 
и нейните интереси в тюрк-
ската част на постсъветското 
пространство.

И ако турците ясно разби-
рат простия факт, че трябва да 
залагат не на отслабването, а 
на укрепването на Русия, на-
деждите, че успехът на тюрк-
ския свят може да бъде по-
стигнат чрез изтласкване или 
разпад на Русия, трябва бъдат 
оставени като опасни и праз-
ни мечти. Освен това, в пред-
стоящия свят на трансхума-
низма турците и руснаците 
имат много повече общо, от-
колкото изглеждаще преди: тра-
диционализъм, патриотизъм, 
интелигентен консерватизъм, 
реални семейни ценности.

Ако турците са готови да се 
присъединят към Русия в бъ-
деще, трябва да поканят стра-
ната ни да се присъедини към 
Организацията на тюркски-
те държави като наблюдател. 
И да се подготвят да канди-
датстват в самия Евразийски 
съюз, особено след като по едно 
време Ердоган е казал на На-
зарбаев, че иска да направи това.

А сега на срещата на вър-
ха в Истанбул, турският пре-
зидент изрази надежда, че ще 
дойде време, когато слънце-
то отново ще започне да из-
грява от Изтока, като се има 
предвид, че тюркските страни 
са наоколо от хиляди години, 
остават център на културата и 
цивилизацията. Но за да оста-
нете будни за възхода на един 
нов свят, трябва да изберете 
правилно този, с когото да го 
посрещнете.

Да останем будни за
възхода на един нов свят

Нищо лично: Какво Турция възнамерява да направи с Русия

*Заглавието е на редакцията 
на „Нова Зора“

**Терористична организация, забранена в Русия.
Превод: Гияс Гулиев
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Следва да се отбележи, че 

Тюркският съвет функциони-
ра и като организация - чадър за 
всички други механизми за съ-
трудничество като:

1. Парламентарната асам-
блея на тюркско-езичните стра-
ни (TURKPA) (административна 
столица, Баку, Азербайджан);

2. Международната орга-
низация за тюркска култура 
(TURKSOY) (административна 
столица, Анкара, Турция);

3. Международна тюркска 
академия (административна 
столица, Нур-Султан, Казахстан);

4. Фонд за тюркско култур-
но наследство;

5. Център на номадските 
цивилизации (административ-
на столица, Бишкек, Киргистан);

6. Тюркски бизнес съвет 
(административна столица, Ис-
танбул, Турция).

Ключовите стратегически ре-
шения в рамките на Тюркският 
съвет се вземат на равнище Съ-
вет на държавните глави. Днес 
петте страни-членки на съвета, 
преди 8-мата среща в Истанбул 
на 12 ноември 2921 г., а именно -  
Азербайджан, Казахстан, Кир-
гизстан, Узбекистан и Турция, 
като общност са с население от 
близо 155 милиона жители, с 
територия от 4,242,362 кв. км, с 
БВП по номинална стойност за 
2020 г. от близо 1 трилион щат-
ски долара/по-точно 997 млрд. 
щ. д./ и със среден доход на чо-
век от населението -$6485. 

Съвременна Турция като 
инициатор и двигател на 

Тюркския съвет

Несъмнено ключов иници-
атор и двигател на Тюркския 
съвет е съвременна Турция. Не 
бива да се забравя, че република 
Турция е страна с население от 
82.5 милиона. Тя влиза в т.нар. 
Г-20, тъй като е на 19-то място в 
света по брутен вътрешен про-
дукт (БВП), по номинална стой-
ност и на 11-то по БВП, изчис-
лен по паритет на покупателната 
способност за 2020 г. Страната е 
сред световните лидери в про-
изводството на селскостопан-
ски продук ти, текстил, авто-
мобили и части, кораби, стро-
ителни материали и домакин-
ски уреди. 

Турция е член на НАТО от 
1952 г. и играе немаловажна 
роля в обезпечаването на колек-
тивната сигурност на Алианса. 
Турските сухопътни въоръже-
ни сили са сред десетте най-бо-
еспособни в света и вторите по 
сила в НАТО след тези на САЩ, 
а също така са и най-значими-
те в Близкия Изток. 

Трябва да се подчертае, че в 
рамките на Студената война 

централно-азиатският вектор на 
външната политика на Турция се 
разглежда от турските политици 
само в контекста на политиката 
на СССР спрямо живеещите там 
народи, с които Анкара има ми-

нимални връзки. 
Едва след разпада на СССР 

турската страна започва офи-
циално да декларира своето 
родство с общностите от Цен-
трална Азия. Концептуалните 
основи на външната политика 
на Република Турция в региона 
на Централна Азия са положе-
ни по време на управлението 
на президента Тургут Йозал 
(1989-1993). В този момент, в об-
становката на значими промени 
на световно равнище, турската 
външна политика работи по 
три ключови вектора:

• Съхраняване и усъвър-
шенстване на сътрудничеството 
с най-близкия си съюзник - Съ-
единените щати, който след раз-
пада на СССР става единстве-
ния лидер на новия еднополярен 
свят.

• Турция се стреми да поеме 
ролята на представител на За-
пада - САЩ и Западна Европа 
в региона на Балканите, Близ-
кия Изток и Централна Азия;

• Като използва общите исто-
рико-културни корени, Турската 
република възнамерява да раз-
шири влиянието си върху но-
восформираните централно-
азиатски държави. Последните 
стоят пред предизвикателството 
да определят националните си 
интереси и политически предпо-
читания в новосъздадената об-
становка. В случая Турция иска 
да влезе в ролята на покрови-
тел на младите републики пред 
Запада.

На 8 декември 1991 г., след 
като е създадена Общност-
та на независимите държави 
(ОНД), Турция става първата 
страна, която признава нови-
те независими тюркски репу-
блики.  Първото споменаване 
на Централна Азия като незави-
сима единица може да се види в 

програмата на правителството 
на Тансу Чилер - 25 юни 1993 г. 
- 5 октомври 1995 г. В този доку-
мент за първи път се появява 
обозначаването на такъв реги-
он като Евразия, а именно: ук-

репването на мира 
и сътрудничест-
вото в триъгълни-
ка Европа-Евра-
зия-Близък из-
ток се обявява за 
една от основните 
цели на Републи-
ка Турция. 

В тези години 
турските полити-
ци ентусиазирано 
обсъждат възмож-
ностите за „възста-
новяване на тюрк-
ското единство”, а 
в медиите се поя-
вяват нови терми-
ни: „узбекски тур-

ци”, „киргизки турци”, „татар-
ски турци” или просто – „външ-
ни турци”. За такива „външни 
турци“ се създават активно об-
разователни програми, където 
на младите хора от Централна 
Азия и Азербайджан се разказ-
ва за предимствата на турския 
начин на развитие. Турците 
също така предоставят стипен-
дии за тюркско-езични студен-
ти както в самата Турция, така 
и в местните клонове на ней-
ните учебни заведения. Освен 
това във всички тюркско-езич-
ни републики в пост-съветското 
пространство, турската страна 
създава образователни инсти-
туции – специализирани учи-
лища, колежи и университети. 
Новите тенденции в рамките 

на Тюркския съвет през 
последните години

Новите тенденции, кои-
то през последните години се 
забелязват в Тюркския съвет, 
могат да бъдат демонстрирани с 
казаното от президента на Тур-
ция Реджеп Таип Ердоган след 
7-мата среща на високо равни-
ще на Тюркския съвет, проведе-
на през октомври 2019 г. в Баку, 
столицата на Азербайджан. То-
гава той изрича: „До днес казва-
хме „Една нация - две държави”... 
и сега станахме една нация, пет 
държави. Дай Боже, Туркменис-
тан също да се присъедини към 
нас и така ще станем една на-
ция, шест държави, ще засилим 
съвместното сътрудничество в 
региона.“ 

Казано по друг начин става 
дума за стремеж от страна на 
Турция за постигане не прос-
то на културно, дипломатиче-
ско и икономическо сътрудни-
чество, но за политическа ин-
теграция в нейните вътрешни, 
външни и даже военнополити-

чески аспекти. Несъмнено на-
шата югоизточна съседка прите-
жава своите инструменти за въз-
действие в тази посока. От трите 
акцентирани „-изми“ на сегаш-
ното ръководство на Турция в 
тази насока – „неоосманизъм“, 
„панислямизъм“ и „пантюрки-
зъм“ Турската република, по 
отношение на пост-съветските 
страни в Централна Азия и За-
кавказието, особено умело из-
ползва последните два „-изма“ - 
„панислямизма“ и „пантюркиз-
ма“. 

Особено характерно свиде-
телство за това дава например 
извънредната среща на високо 
равнище на Тюркския съвет, 
осъществена като теле-кон-
ференция на 10 април 2020 г. 
Тази среща на върха на Тюрк-
ския съвет потвърждава, че не-
говите участници са склонни 
към по-тясна интеграция. За-
това не е случайно, че турското 
издание „Turkiye Gazetesi“ 
публикува на 27 октом-
ври 2020 г. знаков мате-
риал под заглавието „Пъ-
тят – Туранска армия“. В 
статията се цитират мне-
нията на турски военни 
експерти и се посочва: 
„Успешната офанзива на 
Азербайджан в Нагорни 
Карабах с използването 
на турска военна техни-
ка доведе до реализиране-
то на дългогодишната 
мечта на Анкара - създа-
ването на „Армията на 
Туран“, военен блок обеди-
няващ тюркско-езични-
те страни“.  

На 31 март 2021 г. се провеж-
да неформална среща на вър-
ха на Съвета за сътрудничест-
во на тюркско-езичните дър-
жави, т.е. на Тюркския съвет. 
Срещата се осъществява чрез 
видеоконферентна връзка. В 
нея вземат участие лидерите 
на Турция, Азербайджан, Ка-
захстан, Узбекистан, Туркме-
нистан, Киргизстан, както и 
министър-председателят на 
Унгария, генералният секре-
тар на Тюркския съвет и пър-
ви президент на Република Ка-
захстан Нурсултан Назарба-
ев. Въпреки че срещата е обяве-
на за неформална, тя завършва 
с официално изявление с кон-
кретни решения. Приет е под-
робен документ и е подписана 
декларация:

Първата точка в документа 
се отнася до победата на Азер-
байджан в 44-дневната война 
в Карабах и ясната позиция на 
всички държавни глави по въ-
проса за прекратяване на оку-
пацията на Нагорни Карабах, 
както е заявено в документа;

Втората точка е свързана с 

развитието на международния 
туризъм и търговската мрежа 
в град Туркестан в Казахстан. 
Град Туркестан над 400 години 
е бил столица на Казахското хан-
ство и е смятан за сакрално мяс-
то в Казахстан. На тази среща той 
е обявен за една от духовните 
столици на тюркския свят, като е 
постигнато споразумение за пре-
доставяне на подобен статут и на 
други градове в държавите-член-
ки на Тюркския съвет в бъдеще;

Третата точка е решението 
на Тюркския съвет да поднови 
името си и да укрепи структу-
рата на организацията. Окон-
чателното име ще бъде изготве-
но на 8-ата среща на върха, която 
ще се проведе през ноември 2021 
година. Говори се, че е предло-
жено това име да бъде Тюркски 
съюз;

Четвъртата точка се отнася 
до важни исторически лично-
сти от тюркския свят, в памет 

на които ще се провеждат съв-
местни програми и събития.

Също така е изразена бла-
годарност на Секретариата на 
Тюркския съвет за подготовка-
та на първите проекти на доку-
менти „Визия за тюркския свят 
– 2040” и „Стратегия на Тюрк-
ския съвет за периода 2020 – 2025 
г.”. Дадени са указания на съот-
ветните отдели на участващите 
страни да подготвят споменати-
те документи, като работят със 
Секретариата, за да ги одобрят 
в съответствие с национални-
те практики, вероятно по време 
на срещата на върха в Истанбул, 
Турция на 12 ноември 2021 г.

На тази среща президен-
тът на Казахстан Касим-Жо-
март Токаев в речта си призова 
да започне модернизацията на 
тюркската цивилизация. Ли-
дерът на Узбекистан Шавкат 
Мирзийоев обявява нов етап в 
историята на сдружението. Спо-
ред него тюркските страни, са 
готови да преминат през вся-
какви изпитания и заплахи 
заедно.

На стр. 10

На 12 ноември в Истанбул се състоя Осмата среща на Тюркския съвет. Лидерите му взеха 
важни решения, с които възнемеряват да променят баланса на глобалната дипломация.

Ще стане ли Тюркският съвет ядро 
на нова геополитическа общност?

Сюлейман Демирел – бивш пре-
зидент на Р. Турция , на третата 
среща през 1995 г. в Бишкек, столи-
цата на Киргистан.

Шавкат Мирзийоев,
президент на Узбекистан
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От стр. 12

В ТПК „Искра“ от 425 работ-
ни места има само 43. В Автос-
топанството от 350 има само 8, 
които са заети от охраната на 
неговите  руини и скрапа, кой-
то още братята роми не са из-
несли. Строително предпри-
ятие на СМК „Стара Загора“ е 
разполагало с 200 работни мес-
та. Сега са 11, също само за ох-
раната. Малцовата фабрика, 
която произвеждаше най-до-
брия малц в България, е нама-
лила наполовина работните си 
места и от 60 днес има само 30.  
И т.н., и т.н.

За състоянието на българско-
то животновъдство най-красно-
речива е справката за едрия ро-
гат добитък. През 1989 г. Чир-
панската община е имала 70 000 
крави и биволици. Днес техният 
брой е  малко над 4000. Овцете от 
25 000 на само 790! А виж,  спо-
менатите кози са станали  410.

Детските заведения са нама-
лели от 18 на 5. Училищата – от 
15 са останали 8. Лекарите – от 
60 - на 29!

Общо населението на Общи-
на Чирпан е наброявало 29 390 
човека като само в град Чир-
пан са живеели 23 109 чове-
ка. Днес населението на Общи-
на Чирпан е общо 22 645. В град 
Чирпан живеят 17 799! Тази 
справка не включва разбира 
се резултатите от „жътвата на 
високотехнологичния комбайн 

Ковид-19“. Неговата „дългосроч-
на производителност“ не е от-
разена в печалната статисти-
ка на инж. Георги Николаев, 
който от два месеца е предсе-
дател на Общинския съвет на 
БСП в града. „Какво ли би пока-
зало - каза той - едно изследва-
не, след време, на терен, в градо-
битната нива на Чирпан?“ А аз 
невъздържано добавих: „И в 
България!“

Зад прозореца  „децата на 
демокрацията“ продължава-

ха да люпят семки. Те бяха на 
светлинни години от нашите 
мисли и тревоги. Ноемврий-
ският вятър подхващаше опа-
далите листа и поклащаше ого-
лените клони на дърветата. И 
сякаш несъгласен с бодряшки-
те послания на кандидатите за 
народното доверие, запретва-
ше краищата на плакатите, от 
които те се  усмихваха самодо-
волно и уверено. 

И все пак, някъде дълбоко в 
мен, се обаждаше приглушения 

глас на надеждата. Той сякаш  
се опитваше да надмогне пла-
ча на библейския пророк Осия, 
който през вековете диктуваше 
тревогата и на моето сърце: „И 
ще загине моят народ, защото 
знание му не достига!“

Поетът на България и на 
този град, Яворов, някога бе 
писал: „Лист отбрулен, накъ-
де го, вятърът отвея?“ Сякаш е 
провиждал прииждащия разси-
пан, окраден и обрулен живот, 
който угаси да угаси магнетич-
ната сила на Чирпан, способна, 
в едни други времена, по думи-
те на поета, да спира дори зем-
ното въртене.

- Да идем до Спасово! – 
прекъсна мислите ми инж. Ге-
орги Николаев. – Само на 6 
километра е. Да видиш чудо! 
Какви хора има още на този 
свят! 

Набра някакъв телефон и 
призивният сигнал дълго и без-
ответно запиука в слушалката. 
Най-сетне се чу глас.

- Димо, там ли си, бе. Щях 
вече да се отказвам.

- Тук съм, тук съм – отго-
вори гласът. - На паметника 
съм!

И още незатворил телефона, 
Георги каза:

- Карай след мен! Ако не си 
виждал човек само от сърце, 
сега ще видиш!  Отиваме при 
Димо Нецов – кмета на с. Спа-
сово.

Следва

ЧИРПАНСКИ БЕЛЕЖНИК...

д-р Тод Хайен
„Отрицател на науката!” – 

една гневна фраза, която съм си-
гурен, че сте чували много пъти. 
В началото на тази ковидална 
лудост, когато очевидно имаше 
само „една наука“, одобрена и 
отразявана от медиите, се на-
ложи усилено издирване на 
други научни хипотези.

Днес вече не е толкова труд-
но да се види, че има и по-за-
дълбочена наука, която е по-
устойчива на критики, и която 
противоречи на онази в масме-
диите. Но и досега чуваме ман-
трите „Вярвай на науката!“ или 
„Ти си прост и не разбираш нау-
ката!“, или както пословично се 
изрази Антъни Фаучи:

„Ако сте против мен, сте 
против науката!“

И какво, тогава, е науката?
Първото, което бих искал 

да кажа в определението за 
наука, е да подчертая какво тя 
не е… Науката обикновено не 
търпи консенсус. Предполагам 
че има някои неща, които мо-
жем да наречем „установена на-
ука“, но дори тези неща често се 
оспорват или подлагат на съм-
нение, особено откакто през го-
дините се правят нови откри-
тия, заставящи „старата нау-
ка“ да отстъпи на „новата нау-
ка“.

Защо това вече не се случ-

ва? – Вероятно защо-
то науката наистина 
се превърна повече в 
религия, отколкото в 
последователни (и по 
естеството си спорни) 
усилия да се разкри-
ят тайните на физи-
ческия свят. Религи-
ите типично са догма-
тични, което означава, 
че твърденията им не 
търпят оспорване.

Невидими авто-
ритети като Бог или 
група богове, истори-
чески са установявали 
правилата на религи-
ите. Днес самоназна-
чилата се „управляваща класа“ 
– правителството, Фаучитата, 
слугите на фарма  корпораци-
ите и други видими и невиди-
ми особи – установяват пра-
вилата на религията „наука“.

Тези сили отчаяно впрягат 
„науката“ на работа за техни-
те зли кроежи.

Те искат да я превърнат в 
демон от суеверията, за да го 
насъскат срещу всеки, който 
оспорва властта или автори-
тета им. И отново, както нагло 
се изрази Антъни Фаучи: „Ако 

сте против мен, сте против на-
уката.“

Та, един човек с всичкия си 
не може да е против „науката“. 
Или поне в това се опитват да ви 
накарат да вярвате.

Как е възможно това 
„превземане“ на науката? 

В нашия съвременен свят 
„науката“ е свещена и е такава 
от доста време. Технологиите, 
медицината и инженерството 
са станали толкова сложни, че 
малцина хора познават дъл-
боко онова, което в очите на 
страничните хора може да из-

глежда и като магия. Само от-
даденият учен в дадена област 
на науката може да познава 
нейните най-дълбоки тайни.

Или пък не?
Ние определено сме убежда-

вани, че само жреците на „нау-
ката“ могат да разберат ней-
ните тайни. Доскоро се смя-
таше, че в науката властват 
разсъдъкът и логиката, а това, 
което не можеше да бъде из-
следвано и проучено, беше в 
областта на религията и се за-
пълваше от Бога. Днес вече 
в умовете на широки кръго-

ве не властват нито логиката, 
нито разсъдъкът, нито Бог.

Посланията на тези, кои-
то още слушат собствения си 
разсъдък – например: „Праве-
те свои проучвания“, – в ушите 
на „научните“ богомолци зву-
чат като мантра на имбеци-
ли, на умопобъркани, които 
не вярват в „божествената на-
ука“, която казва кое е истина 
и кое не е реално. Собственият 
разсъдък като цяло не може да 
добие всеобхватно разбиране 
на науката, но както майка ми 
често казваше: „Ако всеки ска-
ча от скалата в пропастта, и 
ти ли ще направиш така?“

В наши дни повечето хора 
скачат. Това говори за липса на 
„общоприет разсъдък“. Ако „на-
уката“ казва, че е безопасно 
да скочиш – те скачат.

До неотдавна стигахме до 
„установената наука“ след дъ-
лъг процес.

Много умове, много експе-
рименти, много грешки, (пом-
ните ли хилядите осветителни 
крушки на Едисон?). В кови-
дална лудост няма много умо-
ве, няма много експеримен-
ти, нито грешки, защото няма 
дори достатъчно време да бъдат 

отчетени.
Сега е моментът разсъдъкът 

да стане общоприет. Редно е да 
задаваме въпроси за тази цензу-
ра, за тази липса на научни дис-
кусии. Но този научен разсъдък 
до голяма степен се губи сред 
мнозина от нас. Скачай от ска-
лата, народе!… И скачат.

Проблемът не е в науката. 
Проблемът са хората, претен-
диращи да са вещи в науката. 
Имаме един „Жрец на науката“ 
(и неколцина от неговата кон-
сенсусна група). А масите не са 
достатъчно вещи да направят 
разлика между науката за ска-
чане от скалата и истинската 
наука.
Науката, истинската наука е 

мъртва

А как се прокрадва суеве-
рието? Исторически суеверия-
та се разглеждат като сянка на 
религията. Понеже науката 
днес е религия (нещо, в което 
върховните жреци като Фаучи и 
подобията му ни казват да вяр-
ваме), отношението към тази 
нова религия до голяма сте-
пен е суеверно.

В наши дни „науката“ се 
създава и утвърждава само с 

думите на шепа авторитарни 
особи. Следователно, вярата в 
нея (вяра, защото не е задължи-
телно да се проверява с експе-
рименти, проучвания и диску-
сии сред учените), се явява су-
еверие. Колко примери можете 
да посочите, че в тази работа ня-
маме каквато и да било логика 
или разсъдък?

Ще изброя няколко: лок-
дауни, маски, социално дис-
танциране, сегрегация на не-
ваксинираните за предпаз-
ване на ваксинираните от за-
разяване, ваксинирането на 
5-годишни срещу заболява-
не, от което 5-годишните не 
страдат, пренебрегването на 
обещаващи методи за лече-
ние на ковид, които вършат 
работа.

Да изброявам ли още?
Няма да навлизам в подроб-

ности. Имам представа кой би 
прочел това. Вие нямате нужда 
от разяснения.

Нищо от дадените приме-
ри няма научно основание. 
Просто ни е „спуснато“ от жре-
ците на новата „наука“, че тези 
неща се основават на научни из-
следвания и опити. Но ние зна-
ем, че не са.

Даже не е необходимо да зна-
ем много за науката, за да зна-
ем това. Това са неща, за които 
и човек с основно образование 
може да е скептичен. Но твър-
дят, че ние сме били отрицате-
ли на науката, ако оспорваме 
нещо от това.

Казват ни, че лекарите, 
които задават въпроси, са 
второразредни, и че учените, 
които задават въпроси, се за-
нимават с псевдонаука. Тези, 
които поддържат това като ис-
тини, без да си задават въпроси, 
по мое мнение, са суеверни.

Определението за суеверие е: 
„масово поддържана, но неосно-
вателна вяра в свръхестестве-
на причинно-следствена връз-
ка.“

В контекста на тази ста-
тия „свръхестествената при-
чинно-следствена връзка“ са 
ирационалните и алогични 
предразсъдъци, които хората 
изглежда смятат за „естестве-
ни причинно-следствени връз-
ки“. Ако разпитате тези хора 
по този въпрос, т.е. помолете 
ги да обяснят защо ваксини-
ран човек се нуждае да бъде 
защитаван от неваксиниран 
човек (в нашето рационално 

усилие да открием „естест-
вената причинно-следствена 
връзка“ на научно предполо-
жение), те ще започнат да ви 
крещят, наричайки ви иди-
от, или отрицател на наука-
та, или каквото друго гадно 
нещо искат да избълват сре-
щу вас: „Дано се заразиш с ко-
вид и умреш!“

Добре. Благодаря.
Прераждането на суеверието

Всичко това наистина е про-
явление на основния про-
блем: по-голямата част от све-
та страда от масовата психоза 
на култ.

Всъщност вероятно не е по-
голямата част от света. Току-що 
се върнах от двуседмично пре-
биваване в Египет. Никой не 
носеше маски или бяха мал-
цина. А тези, които ги носеха, 
бяха предимно туристи.

Местните се усмихваха, 
смееха се, прегръщаха се, це-
луваха се и се ръкуваха. Има 
две основни причини за това. 
Едната е, че те са много на-
божни хора и смятат, че ако 
Бог каже, че е време да си оти-
дат, ще си отидат. Ако Бог 
каже, че не е време да си хо-

дят, нищо няма да ги повали. 
Втората причина е, че те не 
вярват на своето правител-
ство, никога не са имали та-
кава вяра, вероятно и никога 
няма да я имат.

Там няма „жреци на новата 
наука“, които да дават нови оп-
ределения за науката. Всъщ-
ност, изглежда, не ги интере-
сува много какво има да каже 
науката за повечето неща. 
Техният живот е в ръцете на 
Създателя и това им е доста-
тъчно.

Защо водачите на много 
други нации, като САЩ, Кана-
да, Великобритания, Австра-
лия и много други, убиха ис-
тинската наука?

Ами това е тема за друга ста-
тия, но мисля, че вече знаете 
отговора.

Превод: Иван Стаменов
Източник: Off-Guardian

прераждането на суевериетоСмъртта на науката и 
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Страните от Тюркския съ-

вет, освен споразуменията за 
военен обмен, постигат на-
предък и в икономическото 
сътрудничество.На дневен ред 
е създаването на Тюркски ин-
вестиционно-интеграционен 
фонд. Токаев предлага да се съз-
даде съвместна специална ико-
номическа зона на тюркските 
страни в град Туркестан. Това 
трябва да помогне за увелича-
ване на вътрешната търговия, 
която намалява през 2020 г. по-
ради пандемията К-19. Лидери-
те обсъждат и взаимопомощ в 
борбата с коронавируса. Пре-
зидентът на Узбекистан отбеляз-
ва важността на осигуряване-
то на достъп през Централна 
Азия до основните световни 
пазари, включително Китай, 
Индия, Пакистан и други ази-
атски страни, както и от Азер-
байджан и Турция до европей-
ските страни. 

Специално внимание е от-
делено на културните проек-
ти. Токаев поставя целта да се 
създаде общо културно и обра-
зователно пространство. Спо-
ред него тази инициатива може 
да се реализира чрез създаване-
то на образователната фонда-
ция „Велики тюрки”. Назарба-
ев отбелязва, че скоро ще ста-
не по-лесно за младите казахи 
да се присъединят към общо-
то тюркско наследство. Това ще 

стане на базата на решението на 
казахстанските власти писме-
ния казахски език да премине 
от кирилица на латиница.

Предвид тези нови тен-
денции, зад които стои преди 
всичко Република Турция, тър-
сещи „плътна“ политическа 
интеграция на тюркските дър-
жави в план вътрешна и външ-
на, както и във военната поли-
тика, следва все пак да се отбеле-
жи, че нещата не са така гладки, 
както изглеждат на пръв по-
глед. Ще бъде грешка да се каже, 
че на съвременния етап външно-
политическите амбиции на Ан-
кара се ползват с безусловна под-
крепа от тюркско-езичните стра-
ни и народи на Централна Азия. 
Развитието на сътрудничест-
вото на държавите от Централ-
на Азия с Турция освен с казано-
то дотук, свързано с културна-
та, историческата и езиковата 
близост, се обяснява и с жела-
нието на тези страни да извле-

кат максимална 
полза от всички 
външни партньо-
ри. Те смятат за 
прагматично да 
не се отказват от 
формите на парт-
ньорство, които 
Турция предлага. 

Но не бива да 
се забравя, че въ-
преки че идеи-
те на пантюркиз-
ма са популярни в 

страните от Централна Азия, те 
се възприемат само като един от 
възможните вектори на разви-
тие. Всички страни от Централна 
Азия, и особено Казахстан, кой-
то играе ключова роля за тази 
„плътна“ интеграция сред цен-
трално-азиатските държави, 
провеждат т.нар. многовектор-
на външна политика, която 
се състои в това, че Нур-Султан 
(Астана) се опитва да развива съ-
трудничество с Русия, Китай, 
САЩ, Европейския съюз, а не 
само с Турция. Също така Ка-
захстан и Киргизстан са стра-
ни-членки в Евразийския ико-
номически съюз (ЕАИС), а Уз-
бекистан е наблюдател в същия. 
Също така Казахстан, Киргис-
тан и Узбекистан се явяват чле-
нове на ОДКБ – Организацията 
на Договора за колективна без-
опасност, известен още като 
„Ташкентски пакт“.  Всичко 
това свидетелства, че ситуацията 

не е така проста и едноз-
начна предвид „плътна-
та интеграция“ в рам-
ките на Тюркския съвет. 

В заключение ще се 
опитаме да дадем от-
говор на въпроса, зада-
ден в заглавието, дали 
Тюркският съвет ще 
стане ядро на нова ге-
ополитическа общ-
ност „Великия Туран“?! 
Подобна вероятност, на-
вярно не бива да се из-
ключва в някакво по-
близко или по-далечно 
бъдеще. Но на фона на 
сложните процеси на 
сблъсък между съвкуп-
ния Запад от една страна и от 
друга двойката КНР-РФ, явя-
ващ се ключов конфликт днес 
и в близките десетилетия, са 
възможни два най-вероятни 
сценария:

• Запазване на еднополяр-
ния, доминиран от Запада свят;

• Създаване на многополя-
рен свят, при което неговата кон-
фигурация в Евразия ще се ха-
рактеризира с доминация на 
Русия и Китай в евразийската 
зона.

Следва да се каже, че и два-
та най-вероятни сценария 
дават изключително малки 
шансове за формирането на 
„Велик Туран“ като самостоя-
телен геополитически център. 
Обаче едва ли разбирането за 
това ще спре опитите за създа-
ването на такъв силов център. А 
все пак, колкото и малък, шанс 
има… Историята свидетелства 
че много успешни процеси в 
света са започвали с мини-
мални шансове. 

Ще стане ли Тюркският съвет ядро...

И накрая трябва да признаем, че така или иначе, но ставащото 
редом с нашата страна, във връзка с Тюркския съвет, зада-

ва много въпроси на нашите държавни мъже (и жени) и на бъл-
гарското общество като цяло. Проблемът е само в това имаме ли 
все още мъже и жени с държавническо мислене и готовност за 
държавнически действия, а също така има ли воля за държавен 
живот в българското общество?!

Халил Асъвзжъ – основател на 
Тюрския съвет

Касим-Жомарт Токаев,  
президент на Казахстан

Инж. Георги Тодоров Николаев
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Антология

Иван Есенски

УРОК ПО 
БОТЕВ

…и над нас сега се спуска здрачът, 

  който бавно се превръща в мрак.

                                Андрей Андреев

Не остават много дни и нощи,

но все тъй езиците шептят

безнадеждни отговори: кой ще 

извърви безкръстния ти път, 

кой през Дунав с песен ще премине, 

кой на Вола с братския куршум 

няма в кобен час да се размине – 

знаеш кой, но имай го наум

и привършвай вече тоя смешен, 

тоя страшен, тоя горък плач –  

мракът иде див и безутешен, 

нищо, че сега е още здрач;

нищо, че все още теб не пеят, 

че народът не издава звук,

нищо, че предателствата зреят – 

(то кога е зряло друго тук?), 

нищо, че ни Господ, ни господство

не помогна – всичко отшумя,  

а  царуват все лъжа и робство  

в тая пуста, спяща в мрак земя.

ЧИРПАНСКИ БЕЛЕЖНИК
ЗА ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА

Има такива хора. Човек 
и омерзен да е от всич-
ко, което го заобикаля, 

въздъхва с облекчение. Слава 
Богу, си казва, не е затрупан 
изворът на народната свяст. 
Бълбука и тече водата му под 
сламата на делници, безпъти-
ци и разруха. Тече и няма да 
спре!...

Горе-долу около това наче-
на приказката ни с инж. Георги 
Николаев от Чирпан. Събрала 
ни беше кандидат-депутатската 
листа на „Коалиция за България“ 
в 27-и Старозагорски много-
мандатен избирателен район. 
И както се случва, разговорът 
ни тръгна от един паметник 
на българската воинска сла-
ва, който предстоеше да видим, 
току преди края на 10-годишна-
та епопея от идеята до негово-
то завършване, но нагазихме из 
трънливата пустуш на „памет-
ниците на разрухата“, с които 
е осеяна славната някога об-
щина Чирпан. 

- Ако четеш без очила, гледай 
тук. И помни! - въздъхна Георги. 
Зарови се в една папка и постави 
пред мен картонен лист, прегъ-
нат на две.  – Виж, едната чест и 
надеждата само са ни останалИ.

Сепнах се и без много да 
мисля, добавих:

- Това е като двуостра чир-
панска кама, много сериозно 
оръжие.  Не продължих обаче, 
защото усетих, че работата ще 
стигне далече.

Пък и срещу ми стоеше чо-
век, който съвсем неприкри-
то страдаше и не се опитваше 
дори да прикрива това. Боле-
ше го, както и се оказа, и зара-
ди горчивината от похабената 
вяра на родителите му, и зара-
ди безхаберието на младите, 
които люпеха семки току под 
прозореца на Общинския съ-
вет на БСП. Терзаеше го про-
тяжната унилост на утаеното 
безвремие в улиците на слав-
ния някога град, за който един 
поет не на шега бе написал: 
„Спрете земното въртене! Ис-
кам да сляза в Чирпан!“ 

Разтворих картонения 
лист. Беше справка за разру-
хата и безработицата, за смра-
чените хоризонти на бъдеще-
то пред този град в сърцето на 
България. Бюлетинът бе  изгот-
вен от Общинския съвет на БСП 
в града и отчиташе резултатите 
от продължаващия преход, на 
който, както Георги се изра-

зи,  краят му не се вижда. И в 
който само острото лезвие на 
правдата може като свистяща 
чирпанска кама да отсече ис-
тината от сиропираната лъжа 
на пропагандното благоден-
ствие.

Справката предлагаше срав-
нение за работните места в 
икономиката – промишленост, 
транспорт, търговия, строител-
ство и селско стопанство. Да-
ваше представа и за образова-
нието, за здравеопазването и 
спорта в Чирпан, както  и за 
населението на Община Чир-
пан. За сравнение бяха взе-
ти две гранични дати – 1989 и 
2018 г. 

Някой като мен, който вяр-
ва в надеждата за пребъдване 
на България може и да каже, 
че справката вече е остаряла. Че 
няма начин да няма и обнадеж-
даващи кълнове на нещо по-
добро. Когато споменах за това, 
инж. Георги Николаев само по-

клати глава.: „Пораснал е само 
броят на козите. Народът не 
случайно ги нарича „кравите на 
сиромасите“, а техния брой рас-
те все около войни, неволи, глад 
и разруха“. 

Зачетох се в справката, която 
всъщност можеше да се приеме 
като  „представителна извад-
ка“, както биха се изразили со-
циолозите, от цялостната кар-
тина на разрухата в България. 

В Чирпан през  1989 г., в 
споменатите отрасли на ико-
номиката в града, е имало 9036 
работни места. Сега те са 1072! 
Няма и помен от  Завода за за-
паметяващи устройства, къ-
дето работните места са били 
960. Сега - 0. В Завода за неръж-
даема арматура са работили 
603 човека. Сега - 0. В ПП „Янко 
Иванов“ е имало 411 работни 
места. Сега - 0.  В СП „БКС“ – 298. 

Сега - 0. В Хранително-вкусо-
вият комбинат „Съгласие“ – 157 
работни места. Сега - 0. В Ме-
сокомбинат „Родопа“ – 80 ра-
ботни места. Сега - 0. В „Млечна 
промишленост“, цех Чирпан – 
80. Сега - 0. В „Булгарплод“ – цех 
Чирпан – 80. Сега - 0. В Пред-
приятия „Текстилни влакна“ – 
72. Сега - 0. В ОПП „Вичо Павлов“ 
– 488. Сега - 0. В Машиностро-
ителен завод „Бъдещност“ от 
1880 работни места са останали 
432! В Завод „23 септември“ от 
940 работни места са останали 
98. А в най-големия и най-про-
чут Комбинат „Винпром“ – Чир-
пан, от 753 работни места днес 
има само 9 и те са за охраната, 
която пази само празните бъч-
ви на предприятието, чиято 
продукция някога се изнасяше 
предимно за Япония.  

На стр. 11

Минчо МИНЧЕВ

Председателят на Общин-
ския съвет на БСП Геор-
ги Николаев представя 
новоприети социалисти в 
чирпанската организация.

Водачът на листата на „БСП за България” Георги Гьоков, 
Дияна Янева и Драго Коев, Чирпан, 30 октомври, пред па-
метника на Съединението.


