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НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
БИ БИЛО СПИРАНЕТО НА
МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ ВЪГЛИЩЕН
КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК“

О

т 2006 г. до сега, правителствени, държавни и политически ръководители от всички партии със самочувствие
подхранваха егото си да са равни на
световните и европейските лидери,
самоуверено подписваха задължаващи ни документи, без да осъзнават
отговорността и задълженията, които поемат от името на българския народ. Достатъчно им беше да ги приемИнж. Иван АРСЕНИЕВ ат
привидно за равнопоставени, да ги
потупват по гърба или да ги обласкаят с лицемерна прегръдка, и те подписваха. От своя страна българските евродепутати и комисари в нито
един момент не се обединиха, за да
защитят националните ни интереси. Високите им брюкселски заплати
им дадоха възможността да се изживяват като еманципирани европейци, при
което забравяха не само, че са преди
всичко българи, но и пренебрегваха
Инж. Щерьо ЩЕРЕВ, отговорността, с която бяха изпратезаместник-председател ни в ЕП да бъдат защитници на бълна Научно-техническия гарския национален интерес по присъюз по минно дело, мера на южните ни съседи. Приеха за
геология и металургия свои единствено приоритетите на съответните семейства европейски партии,
към които членуват партиите, които ги бяха излъчили.

На 11 ноември в с. Спасово, общ. Чирпан, бе открит паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, 74 жители от селото. Идеята е осъществена с пословична упоритост, от кмета Димо Нецов и скулптора Камен Тонов, автор на проекта, както и с дарения от жители на селото, община Чирпан и Министерство на отбраната.
На стр. 12

На стр. 4

България и Северна Македония –
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Продължение от брой 42
нализът на фактите разкрива съдържанието на демонима македонец и македонски, заложено в понятието
македонска идентичност и налага безспорния извод, че е изграден въз основа на следните
исторически утвърдили се тенденции, вдъхновявали десетилетия Сърбия при формиране
на провежданата към България
външна политика: антибългаризъм, като задължителна характеристика на обявеното съществуване на „македонска нация“, „македонски език“, „маке-
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посланик
донски народ“; сърбизиране на
българския диалект, който се
говори в Македония, чрез образованието, администрацията и
управлението; прогонване и отстраняване на българските духовници и учители от обществения живот в Повардарието

(с установяването на сръбска
власт през 1913 г. са затворени 195 училища, 641 български читалища и 761 черкви);
физическо прочистване и изтребление на българите (в същия период са изгонени 1013
български учители и 833 свещеници); провеждане на мек
геноцид (убити и прогонени
са между 30 000 и 150 000 българи); населението е откъснато от Българската екзархия.
През 1019 г. Българската
епархия е понижена в ранг и
обявена за Българска автокефална архиепископия със сеЗОРА Е !

далище в Охрид, столица на
Първото българско царство
на цар Самуил в периода 9921018 г. и тогавашно седалище
на българския патриарх. През
1767 г., преобразуваната през
1019 г. българска патриаршия
в самостоятелна Охридската
архиепископия е закрита, а
нейният диоцез е присъединен към този на Цариградската патриаршия, управлявана
от гръцки духовници. През
1872 г. Натанаил Охридски е
ръкоположен за пръв български митрополит в Охрид, след
като 90% от населението във

Вардарска Македония припознава и гласува за присъединяване към възстановената
Българска екзархия.
След окупирането на Вардарска Македония от Сърбия
през 1912 година епархиите
на Българската екзархия са
ликвидирани и присъединени към Сръбската православна църква. По време на българското управление през Втората световна война епархиите
на Българската екзархия във
Вардарска Македония са възстановени за кратко.
На стр. 2

България и Северна Македония...
От стр. 1

На 4 март 1945 г. в Скопие се
провежда първият църковнонароден събор, на който е взето решение за възстановяването на Охридската архиепископия, но не като българска, а
като „национална“ Македонска
православна църква, каквато
тя никога не е била, за да е възможно нейното възстановяване.
На 4 октомври 1958 г. в Охрид
е свикан втори църковно-народен събор, на който е прието предложението за възстановяване на Охридската архиепископия на МПЦ. На 19
юли 1959 г. самостоятелността
на македонската църква с ранг
на архиепископия е потвърдена от Сръбската православна
църква. След влошаване на отношенията между Сръбската
и Македонската църкви на 17
юли 1967 г. в Охрид е свикан
Третият църковно-народен
събор, на който Македонската
православна църква се самопровъзгласява за автокефална в разрез с православната
църковна йерархия и канони.
На 12 ноември 2009 г. Македонската православна църква
добавя към името си „Охридска
архиепископия“. През ноември
2017 г. Светият синод на Македонската православна църква изненадващо обявява, че
признава Българската православна църква за своя църквамайка. Искани се да вярваме,
че управляващите Македонската православна църква разбират значението на понятието
майка, което не се сменя според настроенията на в Скопие.
На 14 май 2018 г. Българската
православна църква отказва поканата от Македонската православна църква за участие в
тържествата по случай 1000-годишнината от създаването
на Охридската архиепископия, възникнала като българска автокефална православна
църква. В края на май 2018 г.
Константинополската Вселенска патриаршия обяви великодушно, че е приела искането на Скопие за проучване на
каноничния статус на Охридската архиепископия. Проучване на какво? На безспорната историческа истина или на
безпътицата към подмяната
й? Остава да видим!
На фона на гореописаните факти и действащи разнопосочни сили, въпросът на който
се налага да потърсим логичен
отговор е какви са реалните
алтернативи за успешно развитие пред обявената в двустранния Преспански договор новосъздадена Република Северна Македония? Теоретичните възможности са
няколко: самостоятелно развитие, членство в ЕС с благослоСтр. 2

вията на всички нейни членове,
в това число България, различни форми на взаимодействие
с някоя от съседните държави
– Гърция, Сърбия, Албания,
България.
Споделеното до тук смятаме, че ни дава достатъчно основания да отговорим на въпроса възможно ли Северна
Македония да утвърди развитието си като самостоятелна
и независима новосъздадена
държава в обятията на Сърбия? По наша преценка недвусмисленият и безспорен отговор
би следвало да е - НЕ!
Белград от 100 години
управлява Вардарска
Македония

в Повардарието. Иска ни се да
вярваме, че би било наивно да
се очаква обявилите се за македонци българи да продължат безкрайно да издевателстват върху собствената си
идентичност, с надеждата да
се преродят в сърби. По скоро
очакваме разумът да надделее и
да преоткрият истинската си
етническа принадлежност.
Не е тайна, че населението
на Вардарския край е мултиетническо, съставено, както отбелязахме от българи, албанци,
гърци, сърби, цигани, и др.
етноси и народности. Ако някои българи, преживяващи позакъсняло възраждане в битността си на македонци, се

През 1872 г. Натанаил Охридски е ръкоположен за пръв български митрополит в Охрид, след като 90% от населението във
Вардарска Македония припознава и гласува за присъединяване
към възстановената Българска екзархия.
и негови емисари са внедрени на всички нива в местната администрация. Липсват данни или действия, които да свидетелстват или да ни
дават основание да допуснем,
че Сърбия е променила националните си интереси и приоритети по отношение на Вардарския край и би била готова
да подкрепи самостоятелното
развитие на Република Северна Македония чрез укрепване
и отстояване на суверенитета и независимостта на ново
създадената държава.
Сърбия, до известна степен
успешно, в продължение на век
се опитва да „македонизира“
българите в Северна Македония, с единствената цел да
отдалечи Македония от България, обявявайки съществуването на македонска нация

почувстват по-удобно като
част от замислената от Сърбия македонска нация в новообразуваната Северно Македонска държава, въпросът е
обитаващите от столетие Повардарието гърци, сърби, цигани, албанците, и др. народности ще се прекръстят ли на
македонци, част от новосъздадената нация или ще продължат да споделят, да се гордеят и да се идентифицират с
етническата принадлежност
на сънародниците си в съседните държави? За сега липсват
данни друга балканска народност да се е отказала от собствената си етническа идентичност!
На фона на провежданата от
столетие политика от Сърбия
по отношение на Вардарския
край би било проява на полиАКТУАЛЕН ГЛАС

тическа наивност от страна на
политическата върхушка на
Република Северна Македония да изключи апетитите на
Сърбия да вдъхне нов живот
на Бившата Югославска Република Македония (БЮРМ)
под ново име - Новосъздадена Сръбска Република Македония (НСРМ), под претекст
утвърждаване на националната независимост и еманципация на гражданите й.
В този контекст заслужава
да припомним, че една от основните, трайни стратегически цели във външнополитическите отношения между
Гърция и Сърбия е установяването на обща граница на
„националния интерес“ в Северна Македония.
Анализът на фактите доказва, че в продължение на
повече от век Гърция окупира и управлява Егейска Македония като гръцка
провинция,чрез насилствено и брутално ликвидиране
на коренното българско население, на неговия бит и културно-историческо наследство, подменяйки идентитета не само на земята, но и на
населението, прекръщавано на „българофони“, „славофони“, „славянофонни гърци“
и други производни докато
през 1925 г. етническите българи не бяха обявени за гърци. През 20-те години на 20 век
всички славянски и български
топографски, градски и селски
наименования бяха заличени
и заменени с гръцки. Асимилационната гръцка политика в
освободените от османско робство македонски земи след
1913 г. се провежда агресивно в продължение на десетилетия. Забранява се използването
на славянски лични имена и
разговор на български език;
на мястото на прогонените
българи се заселват етнически гърци от Мала Азия. През
50-те години на 20 век са уволнени всички „славяни“ заемащи някаква държавна служба и повечето от тях са закрепостени по родните им места
без право на преселване.
Изкушени сме да потърсим смисъл в гръцката политика по отношение на цялата географска област Македония в перспектива, в заявлението на Алексис Ципрас,
направено след подписване
на Преспанското Споразумение, в което гръцкият министър-председател уточнява, че с
него не се признава съществуването на „македонски народ“ и
„македонска нация“, а на македонско гражданство, което е
правно отношение между държавата, в случая Северна Македония и нейните граждани

и няма отношение към етническата принадлежност или
националност на обитателите. На македонски език това
означава, че всяка педя македонска земя, включително и
цяла Северна Македония, попаднали по един или по друг
начин под гръцко влияние
или контрол, независимо под
каква форма и с каква цел,ще
се счита за част от Гърция по
примера на Егейска Македония, част от тъй нареченото Елинско културно наследство. Условията за системно и
правно защитимо разширяване на гръцкото влияние на север се съдържат в разпоредбата
на член 2, т. 4 от Преспанския
договор, съгласно която процесът на интеграция на Северна Македония в Европейския съюз и в НАТО трябва да
бъде подкрепен, а подтекста в
този контекст е, че и изпълнението на договорените условия следва да бъде преценявано от Гърция, в светлината
на заложената политика на
ерозия и заличаване следите на културно-историческото наследство на България на
територията на РСМ.
Кое ни дава основание да
твърдим това?
Две обстоятелства:
Безкомпромисният начин,
по който Гърция моделира
създаването на държавата Северна Македония на северната си граница, от една страна
и убеждението, че същинската цел бе не само да не допусне обособяването на самостоятелна и суверенна държава,
обсебваща името Македония,
но по-скоро да легитимира
идеята за съществуването на
„Южна/Егейска
Македония“,
като безспорна гръцка провинция, основна част от географската област Македония,
към която Гърция никога не
е била безразлична. Гръцкото разбиране за съществуването на две провинции в географската област Македония, нямащи нищо общо по между си и
принадлежащи към различни
цивилизационни общества и
епохи, е блестящо и перфидно формулирано в параграф 1
на член 7 на Споразумението,
от който научаваме, че „Страните потвърждават своето
разбиране, че термините „Македония“ и „Македонски“ се отнасят до различен исторически контекст и културно наследство“ за всяка от тях. Под
термина „Македония“ в контекста Егейска Македония се имат
предвид не само хората и земята на Северна Гърция, но главно връзката им с Елинската
цивилизация от античността
до наши дни. Докато, съгласно
параграф 3, под термина „Маброй 43, 30 ноември 2021 г.

Б. Б. - БОМБАТА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ

Н

а 26 ноември се навършват 5 години от кончината на
големия български учен, общественик и любим автор
на „Зора“ проф. Велко Вълканов. Да си спомним за
него - непоколебимият борец за истината и правдата,
човекът провидец, оставил дълбока диря в обществения живот
на България.

Проф. Велко ВЪЛКАНОВ

Т

ози човек, станал по
каприз на съдбата министър-председател на
България, отдавна ни
кара да се питаме той дали наистина е нормален политически деец.
И речникът, и политическото поведение на Бойко Борисов издават една объркана душевност. Упражнявайки своите функции, господин
премиерът използва крайно
примитивни изразни средства,
убеден, че така се доближава
до народа. Но греши. Езикът
на народа понякога е груб, защото са груби условията, при
които живее. Езикът на Борисов е груб, защото е груба неговата душевност. Той издава
едно лошо възпитание. Какво
наистина трябва да мислим за

възпитанието на човек, който публично заявява, че не
му дреме кои кръгове от БСП
се бият през службите, като е
забравил само да уточни какво всъщност е онова, на което
не му дреме. Имало е в нашата история държавници, които не всякога са се изразявали
достатъчно изискано (А. Ляпчев: „Со кротце, со благо и со
малко кютек”), но огромната
им култура е била в състояние
да компенсира някои отклонения от нормите за добро поведение. У Борисов такива норми
няма, защото няма, както изглежда, и култура, която да ги
изработи.
Без необходимата култура,
Борисов не може да има и верен мащаб за нещата, поради
което преекспопонира собствената си личност. Той страда
от силно напреднал нарциси-

зъм. Със своето хипертрофирано „Аз” той се вижда творец
на всичко, създадено у нас. Той
бил ни построил това, той бил
ни дал онова. Забравил всички
освен самия себе си (сам съм,
други няма), Борисов присвоява и постиженията на минали
правителства. Без всякакъв
срам той обяви, че бил ни построил метрото.
Г-н Бойко Борисов отказва да се подчини на правилата
на държавността. Самочувствието му го поставя над самата държавност. Той пръв и
единствен в нашата история
отказа да участва в заседанието на Народното събрание, когато се обсъждаше внесеният от опозицията вот за недоверие на оглавяваното от него
правителство. Обяснението му
бе на равнището на разглезено богаташко момче: народните представители просто не му
били приятни за гледане, поради което и нямало да отиде в парламента! Това бе проява, изразяваща отношение не
към народните представители, а към държавността изобщо. Парламентът не е частно
парти, където човек може да
отиде, или да не отиде, в зависимост от личното си настроение. Парламентът е найважното средоточие на държавността, чиято задача е да
обслужва висшите интереси на
обществото, а не капризите на
някой изостанал в своето интелектуално и морално развитие плейбой. Държавникът, доколкото е държавник, се среща
с всички, които са ангажирани
с държавността, дори и когато
те са му възможно най-непри-

ятни. Няма да бъде пресилено,
ако кажа, че г-н Б. Борисов се
държи като разпасал пояса си
селски ерген.
Неотдавна господин премиерът си позволи изявление,
което бе самият връх на безогледността. Изправен пред
група граждани от Добрич, излезли на протест срещу намерението на правителството да
разреши проучването и добива на шистов газ, Борисов, изпаднал в някакъв вид безумие,
заяви, че ако тези акции продължат, те, правителството,
щели да „подпишат на инат”.
Може да ви се стори невероятно, но, повярвайте, тъкмо тия
думи, думите „на инат”, използва въпросният господин.
Да беше магаре, щеше да му е
простено, но той е, извинете,
министър-председател на Република България!
Странно е, че нашата общественост, свикнала сякаш
със словесните изстъпления
на Борисов, не реагира с необходимата за случая висока степен на тревога. Искат той да
се извини за думите си в Добрич, а трябваше всъщност да
искат незабавната му оставка. И всички духовни сирени в
страната трябваше да засвирят
тревога. Необходимо бе широко да се огласи, че управлението на държавата е попаднало в
ръцете на социално опасен тип
(социопат), подлежащ на незабавно поставяне под политическо запрещение. Недопустимо е държавата да се управлява не съобразно разума, логиката, обществения интерес, а
съобразно принципа „каквото иска левият ми крак”. Та-

кова поведение е направо гибелно за държавата ни. Човек,
който управлява „на инат”, е
заложена в обществото бомба със закъснител. Никой не
знае какво този човек би могъл
утре да направи „от инат”.
„От инат” той може да подпали нашия общ дом.
А тия дни нашият министър-председател напълно абдикира от своите високи правомощия. Цялата страна се
тресе от вълнения, които сериозно застрашават гражданския мир в нея. Събитията в Катуница се пренесоха из
цяла България. Хора се възправиха срещу хора, готови
да се избият. Вълненията се
пренесоха и в Народното събрание, носейки със себе си и
ожесточението от улицата. Но
къде тук е министър-председателят на страната? С цялото си поведение г-н Б. Борисов показва, че всички тия събития него, както някои биха
казали, „не го касаят”. Мотае се тук, мотае се там, щрака с ножицата, реже лентички по разни улици, очевидно
щастлив от живота, несъмнено горд от постиженията си,
но заедно с това и благородно
възмутен от своите опоненти („Ние създаваме, а ония рушат”). Господинът явно стои
извън дневния ред на държавата и обществото.
Този човек, нека бъдем откровени докрай, се е превърнал в истинско бедствие за
държавата ни, за народа ни.
Ние, гражданите на Република България, трябва да поемем отговорността за собствената си съдба. Тя е несъвместима с присъствието на г-н
Бойко Борисов в системата на
държавното управление. Ето
защо нашият призив може да
бъде само един: Вън Борисов
от властта!
28 септ. 2011 г.

България и Северна Македония...
кедония“ в контекста Северна
(Вардарска) Македония се имат
предвид територията и обитателите й (които биха могли да
бъдат родени или имигрирали
в Македония, но не задължително собственици на земята),
езика на който общуват, тяхната собствена история, култура и наследство, отличително различни от тези, които характеризират обитателите на
Северна Гърция, като част от
елинската цивилизация, съгласно член 7(2).
Така Гърция наложи разбирането, че Егейска Македония
само географски може да се

определи като Южна Македония, но в действителност
няма нищо общо с Вардарска/Северна Македония, че
всъщност не са част от една
и съща територия, обитавана преобладаващо от различен
от гръцкия народ, без обща
история и евентуално общо
бъдеще. В подкрепа на тезата
за съществуването на две различни Македонии се лансира
и идеята за македонския език,
нямащ нищо общо с Елинската цивилизация, който Северна Македония обяви за официален в страната, четем в параграф 4 на член 7 „като част

брой 43, 30 ноември 2021 г.

от групата на южно славянските езици“. Така Република
Северна Македония подписа
пълната си капитулация и отказ от правото да отстоява и
укрепва идентитета на македонската земя в политическото противопоставяне на Старобългарската и славянска
цивилизация от една страна
и на Елинската цивилизация
от друга.
Едва ли би могъл да се пренебрегне фактът, че споменът
за естествената принадлежност на Егейска Македония
към географската област Македония, е жив и тлее. ИстоПАМЕТ

рическите факти са безспорни. Според несъстоялият се Сан
Стефански договор от 1878 г.,
Егейска Македония, с пристанищата Кавала и Порто
Лаго, оставаше под юрисдикцията на българската държава, като част от българското
землище,съгласно териториалния обхват на Българската екзархия. Със султанския
ферман и Екзархийския устав от 1871 г. бе обособено съществуването на самостоятелна Българска православна
църква, а Българската екзархия бе призната за духовен
представител на българската

народност в Османската империя; в миоцена й, по силата на чл. 10 на Фермана, който
определя териториалният обхват на Екзархията, поименно
се изброяват включените в Екзархията епархии, обособени
на принципа най-малко 2/3 от
християнското население да
е българско. След плебисцит в
диоцеза на Българската екзархия са включени Скопска, Охридска, Велешка, Струмишка,
Костурска, Леринска (Мъгленска), Воденска, Солунска, Кукушка, Серска, Драмска и др.
епархии.
Следва
Стр. 3

От стр. 1
Приоритетите на България

Основен национален приоритет трябваше и трябва да бъде
защитата на целостта и независимостта на националната ни електроенергетика, която може да гарантира възстановяването, стабилизирането
на доставките на електрическа енергия на достъпни цени,
както за бита така и за индустрията, с което да способства
за икономическото стабилизиране и възстановяване на България. Все още мнозина правителствени и политически представители и индустриалци, не
са го осъзнали. Думата е друга,
но нека да наречем това политическо и икономическо късогледство.
Повече от година представители и говорители на индустриалците и работодателите, нападаха въглищните термични
централи от комплекса „Марица-Изток“, и сипеха обвинения
единствено към тях за безумно
растящите цени на електрическата енергия. Обзети от късогледство, егоизъм и алчност, те
настояваха единствено за достъп до европейските „евтини“
борси на електрическа енергия. Не отправиха нито един
упрек или протест срещу търговията с въглеродни квоти,
които са тежките камъни, натоварващи отрасъла и, които превърнаха цената на електрическата енергия в невероятен лукс за бита и индустрията. Свързването на българската
с европейските борси е осъзнат
грях и доведе до голямо разочарование, но малцина бяха експертите, които го предвиждаха
и, които предупреждаваха за
него. Цената на електрическата
енергия на българската независима борса, по закона за скачените съдове, се изравни с високите цени на съседните борси. Денонощно от България се
изнасят над 1000 MW мощности в съседните ни страни, за
да бъде покриван недостига
им. Евтината българска енергия се продава извън страната,
а в България остава субсидирания и скъпо струващ електрически ток.
Ето какви са цените на електрическата енергия на Българската независима борса и на европейските:
Картината се повтаря всекидневно и ако има изменения,
те са незначителни. Цената на
електрическата енергия у нас
следва плътно тенденциите на
западноевропейските борси,
където определяща е цената на
природния газ. От него зависи
там производството на електрическа енергия, отоплението на
бита, задоволяването на потребностите на индустрията. Търсенето и предлагането на природен газ ще определя цената му
не само през зимата и пролетта
Стр. 4

на следващата година. Наивни
и необосновани са предвижданията на анализаторите за
евентуален спад на цената. Тя
никога няма да се върне към
стойностите през 2019-2020 г.
Напъните за увеличаване на
добива на норвежки природен газ са безплодни и невъзможни, поради изтощаване на
действащите находища. Русия
също е в затруднение. Тя, съвсем разбираемо, ще осигури
най-напред своите потребности и чак след това ще се опита да задоволи количествата,

европейските граждани, на европейската индустрия и икономика.
Това безумно товарене на
електроенергетиката с разходи
за нови ВЕИ-паркове, е равносилно на товаренето на пробит
кораб. И то изглежда, че ще
продължи, докато той не потъне. Резултатът обаче ще бъде
енергийна катастрофа и тотално, поголовно обедняване. А
защо се прави това и до какво
ще доведе, нека всеки мислещ
човек сам да си отговори.
Изключително притесни-

бъде оползотворено находището ни от евтини, лигнитни въглища - единственият, национален,
независим, суровинен енергоизточник, който имаме и, с който можем да запазим комплексна ниска цена на произвежданата електрическа енергия. Американската корпорация «Флуор»
(FluorCorporation) вече заяви
принципен интерес към инвестиции без държавни гаранции в нови мощности в България, включително в комплекса
„Марица-Изток“. Това означава изграждане на индустриален,

НАЙ-ГОЛЯМОТО
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ...

необходими на западноевропейските държави. Още отсега е ясно, че търсенето ще бъде
много по-високо от предлагането. Освен това производителите и собствениците на втечнен
природен газ ще продължат да
предпочитат Източните и Южноазиатските пазари, където
търсенето му е изключително, а
цената му е невероятно висока.
Китай, световната работилница,
се нуждае от енергийни суровини за производство на електрическа енергия и изкупува всичко, което се предлага. Изкупува
дори скъпите въглища, независимо, че по всякакъв начин
стимулира и увеличаването на
собствения си въгледобив. Освен за индустрията си, Китай се
нуждае и от горива за битовото
отопление.
За съжаление, зелените лобисти и брюкселските партийни лидери, тръбят непрестанно, че решението на енергийната криза е в новите огромни трилионни инвестиции в
нови ВЕИ-паркове. Цяло лято
те не успяха да проумеят какво
показваха отчетите на енергийните оператори. А те показваха,
че: всички действащи ветрови паркове произвеждаха със
17 % електрическа енергия помалко в сравнение с предходната година. Че произведената
от соларните паркове, ведно с
нововъведените такива през годината, също е по-малко. Вятърните инсталации в Германия през първото полугодие на
тази година са били натоварени само до 20,9 %. Това се казва в публикувания отчет на немската статистическа служба. Още
по-лошо е било състоянието по
отношение на дела на слънчевите централи. Средното им ниво
на използване е било едва 10,5
%, цитира DW данните на статистиката. ВЕИ не могат да гарантират качествена, целогодишно сигурна и евтина електрическа енергия за бита на

телна за България е силово налаганата от Брюксел Истанбулска конвенция. Чрез нея ни
се натрапват противоестествени нетрадиционни внушения:
няма да има за в бъдеще момчета и момичета. Няма да има
родители - баща, майка, баба,
дядо, вуйчо, чичо, леля и т.н. И
всичко това се внушава на децата и учениците чрез задължителни програми и учебници. Целта е прозрачна: от народ
с традиционна, многовековна история, да се превърнем в
безпаметно племе, което вече
се обезземява, тъй като земята ни се продава безконтролно
на чужди подставени фирми с
неизвестни собственици. Това
означава, че от народ с традиции и самочувствие ще се превърнем в лесно управляема,
аморфна, бездуховна маса, без
воля и цел за противопоставяне и оцеляване – бездушно стадо, което неговите овчари са
подкарали към кланицата.
Нима това е целта и мечтата,
и на новоизбрааните ни политици? Да управляват мизерстващи,
неграмотни, и по същество обречени европейски граждани?
Надяваме се, че осъзнават
своите отговорности. Вярваме,
че ще се борят като истински водачи за съхраняването на народа
на България. Че на първо място в
тези високи цели ще бъде представеният в Брюксел План за
възстановяване, стабилизиране и развитие да бъде основно
преразгледан и предоговорен,
и целта ще бъде да се защитят
базовите ни въглищни електроенергийни мощности. Те
се нуждаят от съответното стабилизиране и модернизиране,
от инвестиции в нови съвременни технологии за улавяне
и преработка на въглеродния
диоксид; в различни търсени
и продаваеми химични продукти, при което ще се използват
управляеми, съвременни, модулни ядрени блокове. Така ще
ВЪПРОС НА ДЕНЯ

химически комплекс, който ще
събира и оползотворява емитирания въглероден диоксид от
въглищните ТЕЦ. Замяната на
въглищните ТЕЦ с парогазови
централи, ще оскъпи още повече цената на електрическата
енергия, а емисиите на азотни
оксиди ще се увеличат многократно. Те са много по-вредни за целия животински свят
и природата. Инвестицията в
това начинание ще бъде губеща и невъзвръщаема. Ще припомним на всички „зелени“ противници на комплекса „МарицаИзток“, че ТЕЦ са оборудвани
със съвременни, сяроочистващи инсталации с ефективност
до 97-98 %, електрофилтри,
които задържат до 99,9 % от
емитираните фини, прахови
частици. За битовите потребители на твърди горива такива съоръжения са невъзможни за монтиране и поддържане. Не трябва да се забравя също, че благословената ни зелена природа
абсорбира над два пъти по-големи количества въглероден
диоксид от бита, енергетиката,
транспорта и селското стопанство. Въглеродният диоксид е
жизнено необходим и на всички зелени растения.
Необходимо е да се инвестира
и в нови, базови, ядрени мощности, които да задоволяват непрекъснато растящите потребности
от евтина електрическа енергия за бита, индустрията и прогресивно развиваща се българска икономика, ако не искаме
да изгубим енергийната си независимост и ако искаме в кратки
срокове да изравним стандарта
си на живот с този в западноевропейските страни.
Целеви инвестиции са необходими за възстановяване и
развитие на земеделието ни,
особено за възстановяването на
зеленчукопроизводството. Халал
да са им на европейците нидерландските прави краставици,
червените и твърди като би-

лярдни топки домати и всички ония сортове безвкусни и
безароматни плодове и зеленчуци, унифицирани с наредби
за европейските страни. Необходими са инвестиции и субсидии за възстановяване на българското зеленчукопроизводство на търсените сладки, ароматни вкусни розови домати,
краставици, лук, чесън и т.н.,
които са традиционната храна на българските граждани,
осигуряваща им здраве и сила
за преборване на всевъзможни
вируси. За възстановяването и
развитието на земеделието ни
са необходими ремонтирани,
възстановени и нови язовири за питейни и поливни нужди. Съпътстващо от водата ще
се произвежда и електрическа
енергия. Водата ще се използва
комплексно. Тя и хранителните продукти са световни, високо ценени стратегически суровини. Затова без алтернативно е
субсидираното възстановяване и прогресивното развитие
на поливното ни земеделие.
Необходима е категорична и
пълна забрана за промяна на
предназначението на земеделската земя и горските терени,
дори изграждането на ВЕИпаркове върху тях. Земеделската земя и горите са безценен
национален капитал и трябва да бъдат под непрекъснат,
строг, държавен контрол.
Необходимо е инвестиране
във възстановяване на качественото българско образование. Днес качеството на преподаването, взискателността към
научаването на учебния материал и усвояваните навици от учениците, са твърде ниски и безотговорни. Училищните зали и
лаборатории трябва да са обзаведени с всички необходими
съвременни, технически средства и материали, но главното
остава все пак учителят. Той е
великата, главна и незаобиколима фигура на прогреса.
Финансови субсидии могат
да бъдат ползотворно инвестирани в българското здравеопазване, което е в критично състояние, поради недостиг на качествени кадри, ефективни лекарства, съвременно оборудване и
не на последно място на качествена храна, която допринася
за по-бързото оздравяване на
болните. Таксите на профилактичните прегледи да се поемат
от Здравната каса и др.
Без алтернативното приемане на Плана за стабилизиране, възстановяване и развитие ще бъде най-голямата национална катастрофа в съвременната ни история, за която
не може да има единствено
политическа отговорност. За
всяка безотговорност, олицетворявана досега с нея, трябва да
се носи съдебна, персонална
правно-материална отговорност.
Това е пътят на спасението!
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Днес разписки и карти, утре цели машини за гласуване!
на партиите щяха да опреде- ки“ казаха, че се срамуват от
риключилият пре- лят резултатите от изборната председателя на ВКС Лозан
ди седмица избо- надпревара, осигурявайки по- Панов, а симпатизантите на
рен маратон у нас бедата на ГЕРБ. Резултатите от „Зелено движение“, което бе
ни напомни с ня- вота, обаче, изненадаха както част от ДБ, направо подкреколко любопитни инцидента авторите на тази плиткоумна пиха Румен Радев. Мечешка
за Алековия фейлетон „Гасе- уйдурма, така и социолозите услуга направи на Лозан Пате свещите!“. Той е вдъхновен и политолозите, предсказва- нов Бойко Борисов като наот телеграмата, която през щи неизменно първо място мекна, че ако ГЕРБ получи
Петко ПЕТКОВ
1895 г., в хода на кампанията за партията на Бойко Бори- мандат като първа политиза поредното Обикновено Народно събрание, тогавашният сов. Регистрираната само пре- ческа сила, ще го предложи
министър-председател на Княжеството, европейският въз- ди няколко месеца партия „Про- за премиер. Не се наложи да го
питаник Константин Стоилов, изпратил до Врачанския ок- дължаваме промяната“ (ПП) на прави, понеже ПП стана пърръжен управител Спас Соколов. С нея премиерът нареждал на бившите служебни министри ва на парламентарния вот,
някогашния хъш и участник в четата на Христо Ботев след- на икономиката и финансите а президентът Румен Радев
ното: „Ако се види, че Цанковата кандидатура преодолей, някои Кирил Петков и Асен Василев, спечели балотажа с два пъти
наши приятели от Слатина, или самото бюро, може чрез угасва- „засмука“ голяма част от гла- повече гласове от тези, подане свещите, или вземание списъците, да направи изборът да не се совете на останалите протест- дени за Анастас Герджиков.
състои. В случай на несполука, считам вас за отговорен“.
ни партии и изпревари ГЕРБ Професорът така и не разбра,
Ето как още в зората на българската демокрация са се с над 3%. ГЕРБ остана втора, че подкрепата на ГЕРБ е като
тълкували и творчески прилагали „европейските ценности“.
ДПС се нареди на трета пози- проклятие, особено за хора,
лизо век и половина по- се строиха пред митническия ция. БСП зае четвъртата, ИТН които се залавят с неща, от
късно, когато българ- склад на летище София, като из- – петата, а ДБ – шестата, след- които не разбират. Безсмисските граждани у нас и вестиха на българския народ, че вана от партията „Възраждане“ леният президентски дебат, в
в чужбина гласуват пре- вътре имало 150 машини, кои- на Костадин Костадинов. Коа- който той се опитваше да игдимно с машини, а не с хартие- то щели да осигурят възмож- лицията „Изправи се БГ. Ние ид- рае на политик, беше обобщен
ни бюлетини и свещите са само ността на някои хора да гла- ваме“ (ИБГНИ), вместо „да дой- във вестник „Капитал“ с мноспомен от миналото, способи- суват по два пъти. Всичко това де“, си отиде от парламента. гозначителното заглавие: „Гете за проваляне на избори- бе онагледено на схема от Тома От бившите ортаци на ГЕРБ нералът цитира Аристотел, а
те, или поставянето под съмнение на тяхната честност, са
други. Например в една от изборните секции в 9-та Софийска френска гимназия, 74-годишна гласоподавателка, разгневена от невъзможността
с повторно гласуване да коригира грешния си избор, задигна разписката от машината и побягна навън. А когато
се опитаха да я задържат, направо сдъвка хартиената разписка, за да защити тайната
на вота си. Смехотворният инцидент стана повод лидерът на
ГЕРБ Бойко Борисов да охарактеризира изборите с едно изречение: „Жена бяга и яде квитанцията“. От човек, който не
прави разлика между разписка и квитанция - толкова! Ще
напомня все пак, че точно неговото правителство ангажира частната фирма „Сиела Норма“ с доставката, софтуерната и техническата поддръжка Биков. Не стана ясно, дали той – ПП „Атака“, ВМРО и НФСБ професорът говореше за самона машините за гласуване. И описва възможна предстоя- не остана и следа, както и от лети!“ Герджиков провокира
те не предизвикваха никакви ща изборна измама, или пред- партията „Воля“ на аптекар- своя опонент с въпроса чий е
проблеми до момента в който с ставя графично реална такава ско-бензинджийския бос Ве- Крим и развитието на отношеорганизацията на изборите през от времето на Бойко Борисов. селин Марешки. Кандидати- нията ни с Република Северна
2021 г. се натовари служебно- Тезата за „готвената от слу- те за президенти на тези пар- Македония, но привлече точно
то правителство, назначено от жебното правителство избор- тии бяха изпреварени дори толкова гласове, колкото и фалпрезидента Румен Радев. Тога- на шашма“ бе точно толкова от ромската попфолк певи- шивата му „независимост“ от
ва от ГЕРБ заваляха мрачни пре- достоверна, колкото и твърде- ца Луна Йорданова. Звучен ГЕРБ. Не му свършиха никакдупреждения, че изборите ще нието на Борисов, че в Бълга- плесник изяде и подкрепяният ва работа и гласовете от Турбъдат фалшифицирани и ре- рия се поставят ваксини с из- от ДБ председател на ВКС Ло- ция, макар това да беше едно
зултатите от тях манипулира- текъл срок. Добавете към горе- зан Панов, чиято предизбор- от трите места, където е побени в полза на пропрезидент- посоченото и настояването на на реторика беше насочена дил Радев. Другите две са Маските партии. Според „лидера“, ГЕРБ, прокарано в ЦИК с гла- не срещу кандидата на ГЕРБ роко и Кърджали, но само в
някой щял „да пипне“ софтуера совете и на представители- Анастас Герджиков, а срещу Турция Герджиков надви своя
и близо 200 000 гласа, подаде- те на БСП и ДПС, за броене на президента Румен Радев, „ко- опонент с 10:1. И точно тази
ни за ГЕРБ, щели да бъдат пре- всички разписки от машинно- мунистическия режим“ и „уго- му „победа“ разкри колко е
разпределени за други пар- то гласуване и ще стигнете до ените паяци“ от ДС. Накрая (не)зависим, особено от ДПС.
тии, подкрепящи Радев. Нещо извода, че цялата тази шумо- Панов скочи и срещу подкре- Нещо повече, Мустафа Балбай
повече, в навечерието на вота от тевица целеше да свали до ми- пящата го ДБ, чиято помощ написа във вестник „Джумху14 ноември, група активисти нимум избирателната актив- не усещал. В резултат, от дви- риет“ (23.11.2021): „Изборите
на ГЕРБ, водени от Борисов, ност. При което твърдите ядра жението „Правосъдие за всич- в България: Урок за АКР“ („Ада-
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лет ве калкънма партиси“ –
„Партия на справедливостта
и развитието“, б.р.). Според
Балбай управляващата в Турция партия на Реджеп Тайип
Ердоган трябва внимателно
да анализира случилото се у
нас на последните парламентарни и президентски избори.
Първо, за да не повтаря повече опитите си за разделяне
на българските турци, лансирайки партии като „ДОСТ“ на
Лютви Местан. Второ, за да
не провокира възникването
в Турция на някой аналог на
българската партия „Продължаваме промяната“ (ПП), която само два месеца след своето учредяване победи както
ГЕРБ, така и другите партии на
статуквото или промяната. Понеже на хората им омръзна от
самохвалства и лъжливи обещания за светло бъдеще, контрастиращи рязко на непрекъснатото обедняване и намаляване на населението. Което на
свой ред е резултат на рухналата система на здравеопазване
и образование, на непрекъснатото поскъпване на живота, на ендемичната корупция
и частното „усвояване“, сиреч
присвояване, на европейски и
национални публични ресурси.
Два дни по-рано Йозай Шендир написа във всекидневника „Миллиет“ (21.11.2021), че
основната опозиционна партия в Турция е… германското
Министерство на външните
работи и финансираното от
него радио „Дойче веле“, което в You Tub канала си излъчило 14 минути и 43 секунди антиреклама за Турция. В този
смисъл и ние можем да заключим, че що се отнася до корупцията по времето на Борисов,
основната опозиционна партия на неговия „модел“ беше
Държавният департамент и
Министерството на финансите на САЩ, които санкционираха недосегаемия олигарх,
днес депутат от ДПС Делян
Пеевски. Останалото го свърши Негово Величество Избирателят, който показа и на Брюксел къде е заровено кучето на
корупцията в България. Да се
надяваме, че и от ЕНП са приели, че Борисов е свършен за
политиката. Но, както написа
Светослав Терзиев, пред него
все още има европейска перспектива: от него да се заинтересува Лаура Кьовеши. Иначе местните структури на ГЕРБ
направиха и други неуспешни опити да провалят вота, или
да го представят като хайдушка кражба на техни гласове. Например в една изборна секция
в Бургас „изгубиха“ картите за
гласуване с машина. Председателката на секцията допусна с усмивка възможността да
е пъхнала в джоба на палтото
си плика с картите, но заяви,
че не могла да ги намери.
На стр. 6
Стр. 5

ЗА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО, ЗА
ИЛИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ОБРАЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ ОТ ПРЕХОДА

„Нацията не може да загине, освен от самоубийство.”


Детелина ДЕНЧЕВА

В

дните, когато тече интензивен преговорен
процес между четири
парламентарни партии
с различни програми и профили за съставяне на коалиционно правителство и управление,
остро възниква въпросът за основата на тези коалиционни споразумения, за водещия
принцип, определящ националната ни политика през
следващите години.
Голямата беда на България през последните 30 години на жесток и разрушителен в
същността си „преход“, от силно развита социална държава към капиталистически обществени отношения и „демократична” система на управление, бе пълното нежелание на
т.нар. „политически елит” да
се обедини, изработи и следва някаква Национална доктрина, която ясно да дефинира националните ни интереси.
Още по-голяма беда бе и факОт стр. 5

В друга изборна секция, този
път във Варна, забравиха да
включат машината в контакта
и след изтощаването на батерията тя спря. И на двете места
изборите се проведоха с хартиени бюлетини, но онова, което
ги свързва е фактът, че кметовете и на двата града са от ГЕРБ.
Учудващо е, че герберите не оспориха в съда изборните резултати. Според Борисов, нямало смисъл. И как да ги оспорят,
когато лично той като водач на
две листи претърпя съкрушително поражение, последвано
от разгром и на подкрепяния
от ГЕРБ кандидат за президент Анастас Герджиков?!
На финала Радев разби и
митологията на ДПС, че без
неговата подкрепа не може да
бъде избран нито един президент на България. Може и
още как. Въпреки постоянната намеса на турската държава в нашите вътрешни дела.
Точно при управлението на Борисов и Ердоган, заради такава намеса турският посланик
Сюлейман Гьокче беше обявен
за „персона нон грата“, сиреч нежелано лице. Вотът през ноември тази година в Турция, където, противно на всякаква логика
бяха разкрити цели 126 изборни
секции, протече с много наруСтр. 6

Ралф Емерсън, американски мислител и писател

тическото игнориране на обществените нагласи на българите по редица политически и
стратегически решения, които бяха взети императивно, без
никакво допитване и иницииране на референдум като
демократична форма на обществено съгласие.
Трябва да изтъкнем и един
трети фактор – очевидното
отсъствие на личностно и национално достойнство в голяма част от политиците и провежданата от тях политика
през тези трудни за България
десетилетия. Всичко това доведе до острото усещане в голяма
част от народа за

ната ни ценностна система у
младите поколения, за разрушаването на устоите и тъканта на една хилядолетна държава, доведена до пълно разе-

та нация с най-висока смъртност и ниска раждаемост.
Годината с три парламентарни вота и два ялови Парламента и несъставени правителства, приключи! Българският народ избра с категорично мнозинство и своя нов-стар

размери и обществени последици.
Сега е моментът, в който
трябва не на думи, а с управленски решения и действия,
новото парламентарно мнозинство, дошло на гребена на
народното недоволство и ост-

динение, атомизиране и обезличаване.
Така, логично и обяснимо,
страната ни се оказа на дъното
на всички европейски, дори
и световни класации като по
индекс на развитие заехме
приз за най-бързо изчезваща-

Парламентарната група на СДС. На първия ред: Филип Димитров, Александър Йорданов и Стефан Савов.
президент! Това слага край на
управлението на една политическа върхушка, управляваща
с невиждана по размери корупция и откровени закононарушения в особено големи

рата нетърпимост към порочната практика на „статуквото”, наречено „модела ГЕРБ”,
решително да положи така
дългоочакваните Нови репери в своята вътрешната и

ско и културно наследство. Забрави ли как неговият министър
на външните работи Екатерина
Захариева бе наречена „кучка“
от шефа на македонската информационна агенция? Що се
отнася до Крим, фактическото
му положение е такова, каквото го описа президентът Радев.
Крим е руски още от времето
на Екатерина Велика и през
1953 г. е придаден административно на Украинска ССР, а не
на днешна бандеровска Украйна. Ако не беше станал пучът в
Киев и новите управляващи не
бяха заявили желание да влизат в НАТО и ЕС, полуостровът
нямаше да бъде „анексиран“. Не
може да се нарече анексия връщането на една територия към
Родината-майка, извършено
след допитване до съответното население. Прецеденти за
това не липсват. Косово също се
откъсна от Сърбия без нейното съгласие, докато Палестина
все още е със статут на наблюдател в ООН. Нима САЩ искаха
одобрението на ООН, за да окупират Ирак и Афганистан? По
кой международен договор те
и Турция имат войски в Сирия?
В крайна сметка от Президент-

ството на Република България
дадоха обяснение на казаното от
Румен Радев за Крим и надеждите на Даниел Митов, новият
стар президент на България да
бъде поставен под дипломатическа карантина угаснаха. Подобре е новоизлюпеният заместник-председател на ГЕРБ
да не сънува с широко отворени очи, а да послуша Иво Инджев, който му препоръча да
си сложи портрета на Радев в
рамка, вместо да го карантинира дипломатически. Не ни
се вярва да го направи, защото роденият да пълзи не може
да лети.
Що се отнася до бъдещите избори у нас, ако ГЕРБ не се
разпадне, както НДСВ, може
да престъпи и към кражба на
цели машини за гласуване.
Понеже цяла машина не може
да бъде сдъвкана, както разписката от изборната секция в 9-та
Френска гимназия в София.
Народ, който плаща по 300 лева
за фалшиви зелени сертификати, при положение че истинските са безплатни, не може да
бъде уплашен с нищо. Както гласеше един афоризъм от времето на Тодор Живков: „Таз година полупроводници, догодина
цели проводници!“ Само дето с
тези шеги Татжо хитро туряше
всички „на кантара“!

„ГАСЕТЕ СВЕЩИТЕ!“-2
шения. Те варираха от гласуване на придружителите, вместо
придружаваните от тях избиратели, през попълване на декларациите извън изборните секции,
до употребата на турски език в
изборните помещения. Някои
избиратели дори не знаеха за
какво и за кого гласуват, оправдавайки се с незнаенето на
български език. Слава богу, избирателят в България пресече
попълзновенията на Ердоган,
като подкрепи Румен Радев, а
не двамата кандидати на „коалиция Магнитски“ Мустафа Карадайъ и Анастас Герджиков.
Арман Бабикян, който оправдаваше разкриването на 126-те
изборни секции в Турция с уверението, че там ще гласуват не
повече от 20 000 души, също бе
наказан и вече не е депутат. А
след като бе победен от Ицо Хазарта в 25-ти МИР София и от
Кирил Петков в Пловдив, „лидерът“ Борисов благоразумно
се отказа от депутатско място.
Така той за пореден път прати
избирателите на ГЕРБ за зелен
хайвер. Сега ще играе ролята
на извънпарламентарен критик на властта, от която се надяваме да бъде лишен завинаги.

външна политика, защитаващи по категоричен начин българските национални интереси и достойнство.
Вотът на доверие е даден!
Дано той се оправдае и остане в
народната памет с национално
отговорни политически избори и решения, такива каквито
са очакванията на българина!
Нека не забравяме поговорката за лъжицата катран в кацата с
мед! За това, което разваля всичкото добро, направено някога и
се налага елексирът, събиран с
толкова труд, да бъде изхвърлен!
В този смисъл,

ното земеделско стопанство в
България, раздробиха комасираната земеделска земя на
20 милиона малки парчета.
Освен това с демонстративното си пренебрежение спрямо обществените нагласи и с
явно превишаване на правата
си, еднолично, в отсъствието
на българския външен министър, обяви признаването на
Македония. И това бе направено в условия, когато важен
съсед – Гърция, член на НАТО
и ЕС, бе явно против. „Дори
нищо друго да не направи твоето правителство, ти ще оста-

изменчивост на Лилов, както и особеностите в характера на младия министър-председател, отсъствието на опит в
сложните коридори на властта, предопределиха съдбата на
неговото правителство. Той
бе запомнен със своята почтеност на политик влязъл „беден
във властта и излязъл беден от
нея”. Запомнен е с личното му
и национално достойнство, с
което отстояваше българския
суверенитет. Това са уникални
и пословични отсъствия в българския политически живот, в
условията на демокрация, и за-

ще работят съгласно законите
на страната.” Жан Виденов е
единственият човек в света
отказал да приеме Сорос, когато той иска среща, с него. Отмъщението на Сорос е инспирирана, невиждана валутнобанкова атака. След подаване
на оставката на правителството му, Жан Виденов споделя:
„През онези 40 дни червените перестройчици и сините хунвейбини бяха основните съучастници в разоряването на нацията. Политиците не бяхме на
висота за предизвикателствата на прехода. Твърдя с голяма

на прага на новия
политически модел,

загуба на суверенитет,

до усещането, че от национална държава, страната ни
ускорено се трансформира в
колониална територия, управлявана от колониална администрация.
Тези фрапиращи липси в
България (за разлика от други страни от бившия социалистически блок), се оказаха определящи за катастрофалния
срив, който последва в икономическия ни и духовен живот,
за подмяната на традицион-

СУВЕРЕНИТЕТА, И ЧЕСТТА В ПОЛИТИКАТА

Хаос, енергийна и икономическа криза, скъпотия, дългове,
смърт от коронавирус, провокиране на омраза към България от страна на нашите съседи – това според Борисов били
последиците от управлението
на Радев и неговото служебно правителство. Докато при
управлението на Борисов България била най-обичаната страна
на Балканите, а от София се правела политиката на ЕС. Как така
избирателите не са разбрали колко добре си живеят под сянката
на падишаха?! Тук би трябвало
да се намесят не политолози и
социолози, а психиатри! Защото, ако става реч за отношенията
с Република Северна Македония, условията за българското
„да“ на нейното присъединяване към ЕС бяха определени от
44-то НС, председателствано от
Цвета Караянчева и доминирано от ГЕРБ и ОП. И президентът Радев, и назначените от него
служебни правителства, се придържаха към тази рамка. Поради което Борисов става все посмешен с опитите си да се прави на благодетел на Република
Северна Македония за сметка на българското историче-
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може би е полезно да си припомним как и с какво останаха
в народната памет някои от
знаковите политици на прехода? Какво национално достойнство и отговорност демонстрираха те и как защитиха националните ни интереси,
така че България претърпя огромни загуби в материалната и духовна сфера, търпи и
ще усети последиците на невижданата демографска катастрофа?! Тя е следствие на
унищоженото селско стопанство, разпродадените заводи
и загубата на работни места,
на политиката на кардинално
пренаписване и манипулиране на историята в българските
учебници и превръщането на
здравеопазването в търговска
дейност!
И, така! С какво се свързва
народният спомен за президента Желю Желев (1990-1997)?
Без съмнение с „Боянските ливади”, с призива: „Върнете им
земята в реални граници!” и с
ежедневните тържествуващи
викове от парламентарната
трибуна след всеки новоприет законопроект на неговия
единомишленик Александър
Йорданов: „Днес е един добър
ден за българската демокрация!” Тези негови и на СДС политически възгледи и първи
стъпки, заличиха българското
земеделско производство като
основна икономическа структура, върнаха го сто години
назад и го обрекоха на неконкурентноспособност. Трябва
да се отбележи, че такива решения, не предприе нито една
от бившите социалистически
страни, тръгнали по пътя на
демокрацията.
Министър-председателят от
СДС Филип Димитров (19911992) освен със сложения си
изказ, остави и един болезнен
исторически спомен за последвалата разруха . По негово
време бяха създадени т.нар.
Ликвидационни съвети. Те
оправдаха напълно името си,
защото ликвидираха модер-

неш в историята с това.” – така
даде своята оценка Ж. Желев
по този повод. Пропусна обаче
да му каже, че историята помни и Нерон и Херострат, но важното е с какво ги помни. Друг е
въпросът за историческите последствия на това прибързано
и трескаво еднолично решение, определило до голяма степен през следващите години нашата пасивна и недалновидна
политика в защита на националните ни интереси и достойнство.
Вглеждайки се в миналото
с днешна дата няма как да не
отчетем кой е имал интерес от
това. И защо?
Споменът за министърпредседателя на България Жан
Виденов (1995-1997), е свързан
с надеждите на цял един народ
за съхраняване на социалната
и национална държава, погребана завинаги от една инсперирана отвън инфлационна криза, която доведе до свалянето на неговото правителство
от власт. Противопоставянето
му на изискванията на МВФ
и Световната банка, отхвърлянето на „Отворено общество“ на Сорос и лишаването
на фондацията му от „издръжка“ от държавния бюджет, вътрешната съпротива на „петата колона“ в БСП, лукановото
наследство, многопластовата
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Те вярваха, че Иван Костов няма да ги излъже, подскачаха по
площадите и скандираха: „Кой не скача е червен“.
това се помнят. В своето време той би бил българският Орбан, ако имаше силната подкрепа от своята партия и не
бе станал жертва на първата в
Източна Европа „цветна революция”.
Виденов се оказа и единственият български премиер от 1990 г. до днес, който има
смелостта да откаже и отказва да изпълнява програмата,
известна като „Планът РанЪт”, с който планово и систематично бе раздържавявана българската държава, унищожена бе нейната производствена
и технологична база, както и
цялата обществена надстройка в лицето на образование,
здравеопазване,
социална
дейност и култура.
Веднага след 1989 г. Джордж Сорос идва в България и
създава фондация „Отворено
общество”, която се занимава
с разнородна дейност, не внася данъци и ДДС и издейства от правителството всяка
година от бюджета да се превеждат на фондацията по 41
милиона лева. При разглеждане на бюджета в НС, Жан Виденов е категоричен: „На Сорос
няма да се дават никакви пари
от бюджета и фондациите му

убеденост, че медиите също не
бяха.”
Различното възприемане
на геополитическата ситуация
в Европа и ориентирането ни
към „евроатлантическите ценности”, за сметка на нашите
традиционни такива, за които
не ни се казваше нищо конкретно, освен че ще има свободно
придвижване на хора, стоки и
капитали, успяха да разделят
страната и да конструират две
противоположни реалности.
Последвалото разоряване на нацията трудно може да се определи като акт на национално
достойнство и отговорност в
политиката, а загубата на суверенитет е загуба на суверенитет!
По времето, когато министър-председател беше Иван Костов (1997-2001), посоката и силата на „вятъра на промяната”
бяха дирижирани под зоркото
око на новите ни геополитически партньори и покровители. Напълно бе ликвидиран
производствения потенциал
на България, едно от „най-големите престъпления на български
политици през последния четвърт век”. Това са думи на чл.кор. на БАН проф. Иван Ангелов. „Такъв катастрофален срив
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не в проценти, а в пъти, не е имало нито след Първата, нито след
Втората световна война.” Вярна оценка, за съжаление, произнесена твърде късно. Бяхме
съзнателно обречени и хвърлени в материална и духовна
нищета. Мнозина са забравили,
а сигурно и самият проф. Ангелов не иска да си спомня, че той
е ръководителят на екипа от български икономисти, при съставянето на Програмата за икономически растеж, по-известна като
„Програма Ран-Ът“. Не може да
има прогрес в общество, което
не произвежда материални и духовни блага, както не може да се
забрави и еблематичното и абсурдното за един държавник
изявление на министър-председателя от правителството на
СДС, Иван Костов: „Ние не интерпретираме българската политика през българския национален интерес.”
„Геополитическият вятър
на промяната“ мотивира произнасянето на подобна декларация и от президента Петър
Стоянов (1997-2002) на лекция
в Клуба за световна политика
в Сан Франциско през 2000 г.,
когато той заяви с присъщото му самочувствие: „България
ще следва общоприетите международни норми на поведение
дори с цената на отказ от националния си суверенитет.” Що
за държава и държавници са
тези, които се отказват да отстояват своя национален интерес и се явяват проводник
на денационална политика
и сами обезличават миналото си?! Друга запомняща се негова крилата фраза бе: „Иване,
кажи си, те ще те разберат!”.
Петър Стоянов се опозори и с
акта на връчване на най-високото държавно отличие „Стара планина” – първа степен на
самия Сорос за „особени заслуги” към България. За подобни
„особени” и разрушаващи държавността услуги обаче, една
уважаваща и горда със себе си
държава членка на ЕС – Унгария, обяви Сорос за враг № 1!
С цената на огромни отстъпки от суверенитета и националните ни интереси, с
галопиращ темп на затваряне на „предприсъединителни
глави”, изпращащи ни в „третия свят” в икономическо отношение, допуснато от министъра по европейските въпроси
Меглена Кунева, България бе
приета в НАТО (2004 г.) и ЕС
(2007 г.). Договорът за Българската евроинтеграция бе подписан от президента Георги Първанов, министър-председателя Симеон Сакскобурготски и
Соломон Паси, министър на
външните работи.
На стр. 8
Стр. 7

ЗА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО...
От стр. 7

Българският народ не е
забравил, че подобни решения бяха наложени от политическия елит без допитване
или референдум и без да се
вземат в предвид обществените настроения и нагласи.
Национално достойнство,
чест и чувство за себеуважение напълно липсваха и в почти всички действия и изявления
на Бойко Борисов през всичките му години на васално, но
и на тоталитарно управление.
През 2009 г., едно от тях бе направено по време на визита в
САЩ. Това скандално изказване се отнасяше за електоралното състояние на българския
народ: „Най-големият проблем
на България е лошият човешки
матириал. Това е основата на
населението в момента – 1 мил.
цигани, 700-800 хил. турци, 2,5
мил. пенсионери и 1,5 мил. избегаха. Ей това е срещу ГЕРБ.
Матириалът, дето се явява на
избори или от който можем да
избираме като кадри, никак не
е голям!”. И разяснява в добавка, че пенсионерите „гласуват
с цялата си глупост”.
Суверенитета, националната ни чест и достойнство не бяха
защитени и от президента на
ПЕС Сергей Станишев през
2018 г., по отношение на Инстанбулската конвенция: „Не
одобрявам решението на Националния съвет на БСП да не
подкрепи ратификацията на
Инстанбулската конвенция,
още повече, че голяма част от
европейските държави вече са
я подкрепили”. Това изявление
на Станишев бе направено въпреки решението на КС, който
я обявява за противоконституционна. Бихме припомнили
на г-н президента на ПЕС, че в
годините на Третия райх, когато също голяма част от европейските държави са подкрепяли и провеждали антихуманни
и дискриминационни законодателни решения и осъществявали последователна и системна политика на геноцид,
българската държава отказва
да последва примера на тогавашния Голям брат.
В народната памет са запазени и образите на редица политици, някои от които говореха
за обръчи от фирми, други асоциираха националния бюджет с
„постна пица”, трети за „вдигане на седянката” в момент, когато се водят тристранни преговори и се решават остри
социални проблеми, и други търгуващи „под масата” българското гражданство и националност!!
Дейността на някои български политици през т.нар. преход, предоставят богат материСтр. 8

ал за анализи и оценки. Главното в тях е, че те не са съзвучни с
българското разбиране за чест
и почтеност, за работа в името
на националните ни интереси.
В този смисъл, вдигнатият
юмрук на президента Румен Радев през лятото на 2020 г. сред
множеството протестиращи
срещу олигархичния модел на
управление на ГЕРБ, се възприе не само като един емо-

ционален и естествен символ
на съпричастност и единение,
но и като воля за борба, като
непримирима решимост да бъдат отстоявани националното
ни достойнство и българската чест! Това достойнство и гордостта, че е българин, при президента Радев се усеща като дълбоко закодирано и почувствано, винаги и навсякъде, когато
той взема участие в национални
празници, когато прави обръщения към нацията от парламентарната трибуна, от синия екран или при срещи с хората. Това
особено ярко се откроява, когато
той представлява Родината ни на
международни форуми или, когато Конституцията му налага
сформирането на Служебни кабинети! Той е този, който издигна висок и силен глас: „Да си българин не е участ, а чест! Да помним е дълг! Защото историята
не дава прошка за забравата!”
Няма да забравим и това как пак
той бе този, който ни припомни
от най-високия и свещен връх на
България, че Паметта е, която
предхожда българското Възкресение. Паметта за вярата, за
историята, за езика и буквите!
Знаем че трудностите, очакванията и отговорностите през
втория му мандат, ще бъдат в
пъти по-големи! Един друг европейски държавник, на когото
симпатизират и се възхищават
почти всички българи, за категоричната му и национално отговорна позиция, унгарският
президент Виктор Орбан, заявява по повод на преизбирането му за втори президентски

мандат: „Президентът Радев е
спасението за страната ви, не
го губете!”
Съкрушителната победа на
Румен Радев във втория тур
на президентските избори показва огромното доверие, което той си е спечелил сред българите. Показва че вярваме в
силите, волята и целеустремеността му в постигане на целите, в любовта към Родината,
която по думите на Георги С.

За новосъздадената „Партия на Промяната” и нейните млади и амбициозни лидери
с високо харвадско образование, ще съдим по делата им, по
тях ще ги познаем. И ще ги запомним! Дано имат ясна представа за обществените нагласи, за това, какво иска и от какво се нуждае българската нация
и държава в настоящия момент.
И в перспектива! Заявявайки
че поемат „пътя на промяна“,

Президентът Желю Желев на „Боянските ливади“.
Раковски „превъзходи сички световни добрини”! Вярваме че образът му на достоен български
държавник няма да помръкне
и през следващия мандат, въпреки огромните предизвикателства и тоталния политиче-

нека в условия на действаща
демокрация, народният глас
бъде чут и уважен с провеждането на допитвания и референдуми по неотложни и
важни въпроси за обществото. Такива въпроси, вълнува-

на тези млади политици, на които днес народът ни гласува своето доверие и, с които той ще ги
запомни.
Българският народ се умори да бъде управляван и воден
като на заколение в скотобойна, защото се събуди от упойващата летаргия на прехода,
прогледна и това, което видя
никак не му хареса! Може би,
затова в едно свое интервю пред
агенция „Фокус” през 2017 г.,
бившият президент Петър Стоянов сподели: „Ако има днес
нещо, което да обединява така
разединената иначе българска
нация, то е трайната омраза
на всички към българските политици и това е феномен, който мен лично изключително ме
плаши.”
Темата за честта, личното
и национално достойнство на
политиците, както и за опазването на държавния интерес
и суверенитет, е необходима
и актуална за обществото. Тя
е неизчерпаема, провокативна и, разбира се, много отговорна. Защото маркира не само
лидерски възгледи и модели на
управление, но ни дава и морални образци на личности, поели кормилото на обществения
ни живот.
В заключение бих искала
да цитирам големия писател
и родолюбец Николай Хайтов,
който си отиде със съкрушено
от тревога сърце и неговото
пропито с болка предупреж-

Президентът Петър Стоянов, автор на новия цивилизационен избор, връчи най-голямото държавно отличие орден „Стара планина“-първа степен, на мегаспекуланта Джордж Сорос.
ски международен натиск по
различни въпроси, касаещи
националните ни интереси и
достойнство! Че нито траншовете, нито чужди посолства
ще са тези, които ще определят националните ни приоритети. Че животът, здравето и
честта на българската нация,
ще са над всички и всичко!

СВИДЕТЕЛСТВА

щи обществото, са тези за отказа от националната ни валута и приемането на еврото
като разплащателно средство,
както и непроменяемостта на
българската позиция относно Македония. Политическите
решения по тези и други жизнено важни за народа въпроси,
ще оформи историческия образ

дение: „Загубим ли България, загубили сме всичко!”
Ще позволим ли енергията,
надеждата и вярата на младите хора тук и извън границите
ни, да бъде излъгана за пореден път и да бъде погълната от
неолибералната мъгла на глобализма?! Ще го позволим ли?!
24.11.2021 г.
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Си Джей Полихрониу *

Ноам Чомски е роден на
1928 г. в Ийст Оук Лейн, Пенсилвания, САЩ. Той е известен
в академичните и научните
среди като един от бащите на
съвременната лингвистика и е
основна фигура в аналитичната философия. Автор е на над
150 книги. Известен е и като
критик на американската
външна и вътрешна политика,
и авторитетен политически
коментатор. За себе си твърди,
че е анархосиндикалист и свободен социалист.

П

реобладаващото множество интелектуалци исторически са били слуги на статуквото. Такъв беше
случаят преди повече от половин век, когато Ноам
Чомски посочи проблема в класическото си есе
„Отговорността на интелектуалците“, такъв продължава да е
случаят и днес, когато публичните интелектуалци-опозиционери продължават да са малцинство. Или най-малкото, броят
на критичните опозиционни публични интелектуалци, или
с други думи – мислещите хора, които са подготвени да говорят по широк ред проблеми от антиофициализирана гледна
точка – са изчезващи през последните десетилетия, въпреки
че публичната сфера става все по-голяма и шумна, поради
драматичната експанзия на интернет и социалните медии.
Един фактор в тази тенденция може да бъде прекаленото акцентиране върху тясното, специализирано и дори мистериозно познание от страна на университетите, както и съпротивата на
академичната култура да приоритизира оказването на въздействие върху публичната сцена като адресира проблеми,
имащи директно въздействие върху живота на хората и промяната на статуквото. Друг фактор може да е надигащият се
прилив на антиинтелектуализъм в Съединените щати и извън тях. В силно чупливия свят обаче, изправен пред екзистенциални опасности, имаме нужда от гласа на критичните интелектуалци, повече от всяко друго време в историята. В интервюто, което следва, Ноам Чомски – ученият, обществен мислител и активист, описван като „световно съкровище“ и „може би
най-важният жив интелектуалец“ – дискутира острата нужда
от повече интелектуалци, които вместо да „говорят истината на властта“, трябва да говорят с безвластните.
Си Джей Полихрониу: Преди много време, във вашето
знаменито есе „Отговорността на интелектуалците“, казахте, че интелектуалците трябва да настояват на истината
и да изобличават лъжата, но
трябва също да анализират
събитията в тяхната историческа перспектива. Днес, без
някога да сте твърдял, че това
е единствената отговорност,
която интелектуалците имат,
не мислите ли, че ролята на
интелектуалците се е сменила
напълно в течение на последния половин век? Имам предвид, чеистинските, критични
опозиционни интелектуалци
винаги са били малко и отдалечени от модерната западна
епоха, но винаги е имало гиганти около нас, чиито глас и
статус бяха не просто на почит
сред значително количество
граждани, но ив някои случаипредизвикваха страх и дори
благоговение сред членовете
на управляващата класа. Днес
имаме основно функционални конформисти „интелектуалци“, които се фокусират
върху тесни, високоспециализирани и технически области и не се осмеляват да оспорят статуквото или да говорят
открито за социалните злини
отстрах, че ще загубят работата си, че ще им бъде отказано издигане и повишение, че
няма да имат достъп до грантове. Всъщност, какво се случи с публични интелектуалци
като Бъртранд Ръсел и ЖанПол Сартр и с иконични артисти като Пикасо и неговата
борба с фашизма?

НА ЖИВОТ И СМЪРТ
ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ НЕ МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА ОБСЛУЖВАТ СТАТУКВОТО

Ноам Чомски: Ами, какво стана с Бъртранд Ръсел,
ли?Ръсел беше в затвора през
Първата световна война, заедно
с други, дръзнали да се противопоставят на това славно начинание: Роза Люксембург, Карл
Либкнехт, Юджийн Дебс – която беше дори изключена от
поствоенната амнистия от отмъстителния Удроу Уилсън -за
да изброим само най-прочутите.
Някои получиха по-любезно отношение, като Рандолф Борн,
просто остракиран и забранен
от либералните интелектуални
кръгове и издания. Последвалата кариера на Ръсел има много грозни епизоди, включително
обявяването му от съда за твърде свободомислещ, за да бъде
допуснат да преподава в „Сити
Колидж“, потоп от охулване от
най-високопоставени места, заради неодобрението му към
войната във Виетнам, гнусно
отношение дори след смъртта
му.Всичко това не е необичайно
спрямо онези, които нарушават
йерархиите, без значение колко
ценен е техният принос, какъвто
със сигурност е този на Ръсел.
Самото понятие „интелектуалец“ е странно. То не се отнася за Нобелов лауреат, посветил живота си на физиката, нито за портиер на жилище, който може да има ниско
образование, но дълбок усет

* Си Джей Полихрониу е политически изследовател и политически икономист, автор и
журналист. Работил е в редица университети и центрове в Европа и САЩ. Написал е книги и над 1000 статии по темите на икономиката на САЩ, Европейската икономическа
интеграция, глобализацията, климатичните промени и деконструкцията на неолибералния политикоикономически проект, публикувани по цял свят и преведени на много езици.
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и разбиране на човешките отношения, истории и култура.
Обикновено понятието се употребява, за да обозначи категория от хора с известна привилегия, които по някакъв начин
са смятани за пазители на интелектуалните и морални ценности на обществото. Предполага се те да удържат и артикулират тези ценности и да
призовават останалите да се
придържат към тях.
В рамките на тази категория
има едно малко малцинство,
което оспорва силата, властта
и наложената доктрина. Понякога се смята, че тяхна отговорност е „да казват истината на
властта“. Винаги съм намирал
това за смущаващо. Могъщите обикновено знаят истината
доста добре. Като цяло те знаят какво правят и нямат нужда от нашите наставления. Те
също така няма да се възползват
от морални уроци, не задължително, защото са лоши хора, а
защото играят определена институционална роля и ако изоставят тази роля, някой друг
ще я заеме, докато съществуват институции. Няма смисъл
да се наставлява един директор
от нефтената промишленост за
това, че неговата дейност разрушава общности и унищожава околната среда и климата
ни. Той отдавна знае това. Знае
също така, че ако се оттегли от
стремежа си към печалба и започне да се грижи за въздействието от своята дейност върху човечеството, ще отиде на улицата и
ПРОЧЕТЕНО ЗА ВАС

някой друг ще заеме неговото
място, за да изпълнява необходимите задачи, изисквани от институциите.Остава набор от възможности, но той не е голям.
Много по-смислено би
било да се казва истината не
на властта, а на нейните жертви. Ако казваш истината на
безвластните, възможно е
това да е от полза за някого.
Може да помогне на хората да
се изправят срещу проблемите в техния живот с повече реализъм. Може дори да им помогне да действат и да се организират по такъв начин, че да
принудят могъщите да променят институции и практики. И
още по-важно, да оспорят нелегитимните властови структури и техните институции, като
по този начин разширят обхвата на свободата и справедливостта. Това няма да се случи
по никакъв друг начин и често
се случвало по този начин в миналото.
Но не мисля, че и това е правилно. Задачата на отговорния човек – всеки, който иска
да е носител на интелектуални и морални ценности – не
е да говори това, което смята
за истинанакогото и да е, могъщ или безвластен, а по-скоро да говорисбезвластните и
да се опита да научи истината.
Това винаги е колективно усилие и мъдростта, и разбирането
няма нужда да идват от нечие
конкретно поле.Но това е твърде рядко в историята на интелектуалците.

Нека си припомним, че понятието „интелектуалец“ влиза
в употреба в модерния си смисъл с аферата „Драйфус“(или
„Делото на века“ по обвинение в шпионаж срещу еврейския офицер Алфред Драйфус. Присъдата е пример за несправедливост и антисемитизъм – б. пр.) във Франция, в
края на 19-ти век. Днес се възхищаваме и уважаваме онези,
които отстояваха правото и защитиха Драйфус, но ако погледнете назад към онова време
– те са били преследвано малцинство. „Безсмъртните“ от
Френската академия, за голямо огорчение, са осъдили тези
нелепи писатели и артисти за
дързостта им да оспорят величайшите лидери и институции на френската държава.
Най-ярката фигура от драйфусистите, Емил Зола, трябваше
да бяга от Франция.
Това е много типично. Вземете почти всяко общество и
ще видите, че там има набор от
критични дисиденти и, че те
обикновено са били подложени на една или друга форма на
наказание. Тези, които изброих, не са изключение. В по-новата история, в управляваната
от Русия Източна Европа, са
били затваряни. Ако са в нашите територии, вЦентрална или
Южна Америка, могат да бъдат
измъчвани и убивани. И в двата случая има сурова репресия
на хората, които са критични
към официалната власт.
Това е било така, колкото и
назад да погледнете, чак до класическа Гърция. Кой беше онзи,
който изпи бучиниша (има
предвид отравянето на Сократ
– б. пр.)? Това беше човекът,
който разваляше атинската
младеж, като задаваше търсещи въпроси, които е по-добре да не се задават. Погледнете
библейските писания, приблизително от същия период. Това
е по-скоро устна история, но от
това, което може да се реконструира от нея, там е имало хора,
които по нашите стандарти
могат да се нарекат интелектуалци – хора, които са осъждали
владетеля и неговите престъпления, призовавали са за милост за вдовиците и сирацитеи
други подривни дейности.
На стр. 10
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В

сряда, 25 ноември, стотици приятели казваха последно сбогом на проф. д-р Чавдар Добрев. Беше студен ноемврийски ден, а се разделяхме с невероятен
човек, с топла душа и неунищожима любов към живота и хората. Ритуалът не можеше да побере нито да изрази
болката от скръбта и раздялата, в случай като този. Думата беше
за важни институции и личности, а протоколът не можеше да
пренебрегне и посланията на посланията на представители на
такива държави като Русия и Унгария. Останаха много неизречени думи, най-вече на хора, които през годините са били найблизко до света на Чавдар Добрев, до вълненията на неговия
дух и до ярките прозрения на неговия търсещ отговорите на
битието ум.
От името на „Зора“ не казваме сбогом на Чавдар, защото
сме убедени, че той ще бъде винаги с нас, че смърт няма! Предоставяме думата обаче на един от неговите най-близки по наша
преценка приятели, д-р Радко Ханджиев, който също не успя да
изрече слово за своя приятел.
Драги приятелю, учителю,
братко!
Казват, че си починал.
Съмнявам се.
Знам твоята исполинска
енергия, която не познава покой. Знам че и ти имаш право
на заслужен отдих след повече
от шест десетилетия интелектуален труд. Труд, във всички области на обществения
живот, доказан с десетки томове, свързани главно с три
държави – Отечеството България, Унгария и Русия. Титаничен труд, белязъл българския
връх в общоевропейското измерение на културата и политиката.
От стр. 9
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Били са затваряни, прогонвани в пустинята, охулвани. Имало е и уважавани интелектуалци, придворни ласкатели, които векове по-късно са
били наречени фалшиви пророци, но не и по тяхно време. И
ако се замислите за историята,
този модел е бил повтарян с голямо постоянство.
Основният принцип на
действие е бил доловен проницателно от МакДордж Бънди,
водещ либерален интелектуалец, бележит учен, бивш декан
на Харвард, съветник по националната сигурност на президентите Кенеди и Джонсън,
а после директор на Фондация „Форд“. През 1968 г., в пика
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Естествено е, че не си починал. Може би си дал покой
на тялото си, но не и на своя
дух. Защото продължаваш да си
сред нас. Един Чавдар Добрев
не може да умре! Както никога не е умирал Чавдар войвода
и, както вечно е жив великият
поет, който го е възпял.
От Бяло море до Дунав – по
Румелийските полета, духът на
Чавдар Добрев продължава да
пръска светлина, да буди умовете на тази изстрадала земя,
да живее в песните на Орфей, в
мъдростта на Аристотел, в бунта за свобода на Спартак, в себеотрицанието и безпределния
патриотизъм на Капитан Петко

СМЪРТ НЯМА!

Войвода...
Скъпи Златка, Ваня, Наско,
Тина, Наталия, Виктор, Юлия,
Йонка, Анатолий, Марина,
Дьозьо, позволявам си в този
ден на безпределна скръб за
всички вас, както и за приятелите на Чавдар, да споделя следната история – истинска случка отпреди повече от двадесет
години, с най-малкия ми син
Сашко, тогава пет-шест-годишен.
Една вечер идва при мен разтревожен и пита: „Тате, аз ще

Проф. д-р Чавдар Добрев
умра ли?“ Признавам, занемях.
Не знаех какво да отговоря.
Прегърнах го, той силно се вкопчи в мен. Докато се окопитя,
той ми отправи втори въпрос:
„А ти ще умреш ли?“
Трябваше да кажа нещо, а
нищо не ми идваше наум. Само
инстинктивно го галех по русата
главица, и повтарях: „Миличък,
миличък мой!“... Докато постепенно се овладях и не зная как,
спонтанно заговорих: „Един ден

НА ЖИВОТ И СМЪРТ
на протестите срещу войната
във Виетнам, Бънди публикува статия в основния официоз „Форин Афеърс“, в която обсъжда протеста срещу войната. В голяма степен протестът
е основателен, съгласява се
той: в ретроспекция има някои
грешки в провеждането на
такова комплексно усилие. Но
има също и една шайка „подивели въздухари“, които заслужават само презрение. Подивелите хора всъщност задълбават
твърде много и започват да гледат мотивите. Което ще рече,
третират политическото лидерство в Щатите по стандартите, прилагани към другите,

поради което следва да бъдат
изключени от отбраното общество.
Анализът на Бънди беше
всъщност норма за либералните интелектуалци. Техните публикации рязко разграничаваха
„технократичните и политически ориентирани интелектуалци“ от „ценностно ориентираните интелектуалци“.
Първите са добрите, които оркестрират и изразяват политиката и са подобаващо почитани за своята работа – Хенри
Кисинджъровци, от онези,
които вярно предават заповедите на полупияния си шеф
за масирана бомбена кампа-

НЕИЗРЕЧЕНИ ДУМИ

ния над Камбоджа, „всичко,
което лети, по всичко, което
се движи“. Призив за геноцид,
подобие на който не е лесно да
бъде открито в архивите. Вторите са побърканите въздухари, които брътвят за морални ценности, справедливост,
международно право и други
сантименталности.
Щатите не са Ел Салвадор.
На побърканите не са им пръснати мозъците от елитни батальони, въоръжени и обучени във Вашингтон така, както
на шестимата видни латиноамерикански интелектуалци,
йезуитски свещеници, които споделят тази участ, заедно с тяхната икономка и дъщеря й, в навечерието на падането на Берлинската стена.
Някой знае ли изобщо имената им? И правилно, може някой
да възрази, защото има много
други религиозни мъченици измежду стотиците хиляди избити
от кръстоносния поход на Вашингтон в Централна Америка през 80-те години, проведен
с помощта на технократичните и политически ориентирани
интелектуалци.И това, за съжаление, е прекалено лесно да бъде
продължено.
С. Д.: Вярвам, че ще представлява голям интерес да говорите за историческия контекст на „Отговорността на
интелектуалците“, а също и да

татко ти ще отиде на небето,
в безкрая. Някои му казват Бог,
други материя, трети космос...
Ще отида там, където са моите майка и татко. Но оставям
тук, на земята, най-доброто от
себе си – бате Влади, бате Любчо, кака Йоанна и теб, Сашко.
След много, много години, ти
ще дойдеш при тати, но ще оставиш тук, на земята, най-доброто от себе си – твоите деца
и внуци. И така – до безкрая.
Смърт няма...”
Дали ме разбра – не зная?
Дълго стояхме прегърнати, докато усетих, че престана да трепери. И до днес нямам отговор
какво бе породило тревожния
въпрос в неговата малка главица.
Да, скъпи родственици и
приятели на Чавдар Добрев.
Смърт няма!
Чавдар Добрев не може да
умре. Той е личност, създадена
от онази гъвкава, неизтребима българска сплав, изкована
в хилядолетните традиции на
българското землище, която и
смъртта не може да унищожи.
Той не умира!
задълбаете върху това, което
имате предвид, когато казвате, че интелектуалците трябва
да гледат събитията през тяхната историческа перспектива.
Н. Ч.: Есето се основава на
една беседа, изнесена през
1966-а пред група студенти в
Харвард. Тя беше публикувана
в журнала на групата. Може би
са го заличили междувременно.
Това беше Хилел обществото на Харвард. Списанието е
Mosaic. Това беше година преди израелската военна победа
през 1967 г., голям подарък за
Щатите, който доведе до остра
преориентация в американскоизраелската политика и големи промени в популярната култура и поведение в Съединените
щати – интересна и важна история, но не е за тук.The New York
Review of Booksсъщо публикува
редактирана версия.
Тъй като беседата беше в
Харвард, беше особено важно
да се постави фокус върху интелектуалния елит и неговите
специални връзки с правителството. Харвардският факултет
беше много изтъкнат в администрацията на Кенеди и Джонсън. Митологията Камелот (наименование за идеализираната
по онова време администрация
на президента Кенеди – б. пр.) е
в значителна част тяхно творение. Но, както обсъдихме, това е
само една фаза в дългата история на интелектуалната служба на властта.
Следва
брой 43, 30 ноември 2021 г.
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„Остават, - казва, - 12 дни до
откриването на паметника, а
работа има за целия китайски
народ!“ Обърна се и докато ковеше подпорите на твърде сложния кофраж, допълни: „Дано да
стегне бетонът до Деня на Свети Мина! Още когато се захванахме с Камен Тонов си казахме,
че на 11 ноември, ще го открием.
Свети Мина е светецът покровител на воините“. Аз замалко
да добавя и на поетите, нали съм
именик на този ден, но замълчах. В житието на конника-войн
Свети Мина, се говори за много
чудеса и добродетели, но за поетите няма и ред. Вместо това
почти издекламирах: „Радвай се!
Ти изправление на падналите,
радвай се ти, вразумление на лишените от разума на вярата.“
Не беше дълга срещата ни с
Димо Нецов. Нарами някаква стълба той и тръгна нанякъде, а ние с Георги и Николай пообиколихме площада.
Спряхме се най-напред пред
бюстовете на тримата най-заслужили спасовци от „Алеята
на Възраждането“, както Димо
Нецов я нарече. На високи пиедестали бяха поставени бюстовете на свещеник Манол Коларов (1943-1918); на Иван Андонов (1854-1937), прославеният
председател на съзаклятническия Български таен централен революционен комитет,
осъществил Съединението на
6 септември 1885 г.; на Жельо
Даков (1878-1945) – пионер на
кооперативното движение в
България и първи председател на Централния кооперативен съюз.
- От полимерен бетон са направени, - уточни инж. Георги Николаев – но е само временно. Димо се е зарекъл, че
след като възстанови сградата
на читалището ще ги отлее от
бронз. Скулпторът се казва Камен Тонов. Жена му е от Спасово и тук той е устроил ателието
си. Двамата с Димо са като Кирил и Методий за селото, велика е мисията им! Да има как, биха
се нагърбили с всичките тегоби на битието. И трябва да ти
кажа, че биха ги разрешили. Невероятни патриоти са и двамата. Откакто е кмет Димо Нецов, селото живна. Укрепена
бе най-напред черквата, строена
преди 170 години. Тя цялата е от
камък, но основите бяха почнали
да подават, напука се. Иконите в
нея са дело на Никола Данчов,
брата на Георги Данчов. След
нея Димо подхвана ей, тази градинка. Тук беше запустение велико – тръни, щтир и троскот.
Потегна и плочника пред общината. Открои паметната плоча
на дядо Вичо Бончев, съчинител на песента за загиналите 74
спасовци в Балканската, Междусъюзническата и Първата
световна война. И дядо Вичо е
една знаменитост. През 1951 г. е
приет за член на Съюза на бъл-

ЧИРПАНСКИ БЕЛЕЖНИК...
гарските писатели. Приет е заради всенародната му слава и
талант, въпреки че е учил само
до трето отделение.
Селото е имало в началото на
20 век 1063 жители. През септември 1912 г. са мобилизирани 170 млади мъже. Свирили
са гайди, плакали са от радост,
вълнение и тежки предчувствия, бащи и братя, майки и
невести. Чудо на чудесата е бил
българският дух. Подир хорото
мъжете от Морсалково, така се е
казвало селото тогава, нарамили
ямурлуците, и със здравец закичени, поели по пътя на дълга...
Една кола се спускаше по надолнището към площада, после

чев. Оттам разговорът тръгна за
„Видрица“-та, към която Камен
Тонов прояви голям интерес.
Бях слушал за този нашумял авторитет в областта на
скулптурата, пространствения дизайн, дърворезбата и
художествената обработка на
метал. Мой познат, в един разговор, вече не помня на каква
тема, бе казал: „Каментоновска
изработка!“ Оказа се, че той е
бил много по-напред в материала от мен, по въпроса за
изкуството и за достойнствата
на всичко изработено от Камен Тонов.
Сега пред мен стоеше човек,
към когото в едни други време-

С поставено в рамка известие за смъртта на свекъра си, редник Златан Енев, застана пред паметника родената на 1 октомври 1944 г. Недялка Енева.
понамали скоростта и спря пред
паметника. От нея излезе млад
мъж, опря се на вратата и се загледа в него.
- Камен Тонов е, скулпторът!...
Насочихме се към него, а мъжът все така стоеше облегнат на
колата и гледаше към офицерския кръст за храброст. Може би
пресмяташе в ума си някакви детайли в проекта, които само той
си знае какъв акцент и какво послание трябва да носят. Прие поздрава ми и, както ми се стори,
усмихна се сдържано, когато го
поздравих за оригиналната идея.
- Мисля си дали ще издържи,
когато махнем кофража. На кръста, както и на ордена, трябва да
има два кръстосани меча, а има
и шест мраморни плочи с имената на загиналите.
- И Димо каза, че се страхува
дали достатъчно добре ще узрее
бетонът. – показах своята осведоменост аз, колкото да продължим разговора. Казах без да
ме пита и мнението си за сполучливите бюстове на Иван
Андонов и свещеник Михайл Коларов, другар на Левски, основател на Чирпанския
революционен комитет, и добавих, другар и приятел на
прадядо ми поп Минчо Кън-
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на биха се обръщали с достопочтенното „маестро“; край него
би трябвало да има ученици и
обикновени изпълнители, и разбира се, такива като мен, случайно попаднали на незабравимата
гледка, наречена „Възрожденска
алея“, с недовършения паметник под формата на офицерски кръст за храброст, с кмета
в работен комбинизон, с тесла
и мистрия в ръцете. И над всичко и всички, разбира се, щеше
да бъде онази невидима аура
на таланта, вдъхновен от подвига на предците, на ония, за
които България не беше просто земя и небе, а мироздание,
дълг и памет.
Разделихме се с Камен Тонов, с обещанието да му подаря екземпляр от „Видрица“, когато дойда отново на 11 ноември – Денят на конника - войн
Свети Мина, денят когато ще
бъде откриването на паметника. Както много пъти се случва в живота обаче, в този ден
се разминахме. Гърмеше военната музика, чуваха се отривистите команди на специалната войнска част, дошла
за откриването; имаше многолюдно множество от официални лица, на спасовци, от селото,
и на хора, дошли от всички кра-

ища на България, а нищо чудно
и от света, за да се докоснат до
родната пръст и да заредят със
сила паметта на своята кръв, за
да не изтлява тя в живожарицата на изпитания и забрави.
Първата телеграма за загиналите 48 спасовци през Първата световна война била заради ефрейтор Тодор Иванов
Нецов, паднал покосен на 19
октомври 1915 г., в района на
Върли дол. Обещах си наум да
науча къде е това и дали този
далечен Нецов е родственик
на кмета Димо Нецов, който
едва преди водосвета успя да
надене костюм и да се появи
с портрет в ръце на някакъв
свой далечен предтеча. Беше
застанал в множеството и сценаристката дълго го търсеше,
докато накрая все пак го намери и склони да застане на полично място – той, човекът,
който стоически, ден и нощ,
бе приближавал този тържествен ден, в който пламъкът на родолюбието в очите
на толкова много хора, може
би ще остане единствената
негова награда.
По-късно обаче прочетох,
че във връзка с Деня на будителите – 1 ноември, Общинският съвет му е присъдил
високата награда за признание на делата му – „Будител на
град Чипран“.
На тържеството се появи
една жена, вече на възраст,
която носеше в рамка известие, с подписа на самия министър на войната Дамян Велчев. С
него навремето официално е
била оповестена смъртта на
редник Златан Енев, загинал
на 1 октомври 1944 г., денят в
който, както се разбра, тя, бъдещата снаха на Златан, се е
родила!
Сърцето ми биеше учестено, додето надничах зад редиците на войните от Втора Тунджанска механизирана бригада, чийто командир, бригаден-генерал Стоян Шопов,
в своето слово припомни на
воините и на събраното множество, че те са горди наследници на легендарната Осма
Тунджанска дивизия, удивила света със своята храброст
в боевете при Одрин, Битоля,
Завоя на река Черна, Каймакчалан и навсякъде, където е
ехтяло гръмовното „Ура“ на
титаническия подвиг на доблестния български войник.
Като щафета на неумиращата българска памет на този
ден се появи и един прост български ямурлук, с особена биография. Опазили го бяха наследниците на редник Делчо
Васов, с който той се е завивал в мразовитите нощи из
окопите срещу редута Айваз
баба, преди атаката на Одрин.
С него той е преминал още
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шест години по пътищата на
Междусъюзническата и Първата световна война, завърнал се в селото, и е доживял до
90-годишна възраст.
Само това вълнение да бе
сътворило делото на Димо Нецов и на скулптора Камен Тонов, пак би извикало от сърцето
ми най-топли думи за благодарност и признание.
Благодаря ви, братя, че
сте опазили в сърцата си въгленчето на народната свяст,
паметта за всевъзкръсващата слава на подвига и неумиращата тайна на българската
кръв – Любовта към Отечеството!
Додето има хора като вас, с
големи български сърца, България ще устоява на изпитанията и ще пребъдва!
Въпреки всичко!
Сполай ви за вярата, таланта и всеотдайността!
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
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ЧИРПАНСКИ БЕЛЕЖНИК ЗА
ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА

Минчо МИНЧЕВ
Продължение от брой 42

Г

еорги тръгна и аз подир
него. Поехме към село
Спасово. Денят бе 30 октомври, събота. По улиците на Чирпан почти не се
мяркаха хора. Пръв забеляза
това инж. Николай Атанасов –

ни замирише на земя и да поправим тук-там някой пропуск на
машините; да се поотворят гърдите ни от просторите, от смеха
и песните!... Живот! – ни дерт,
ни ковид!... В предприятие „Текстилни влакна“ бяха маганите
за памук. В тях работеха, само
в Чирпан, близо стотина човека. Аз самият съм работил в същото предприятие в Стара Загора. Най-много се радвахме, когато ни докарваха балите със сорт
„Бели Искър“. Въобще благодатна култура е памукът. Семето му
е направо златно. Дадеш ли зоб
от него на овце, на крави, млеконадоят скача двойно. И фермите
напираха. Получаването обаче
ставаше с ред, със записване. От

Кметът на село Спасово Димо Нецов.
председателят на организацията на ПП „Нова Зора“ за област
Стара Загора, който пътуваше с
мен.
- Всички са по селата наоколо. - каза той. - При тази безработица в града хората инстинктивно усещат, че както винаги,
спасението може да бъде само в
селото. Съгласих се с него. Бяхме
вече извън града. Пътят, и той
посърнал като всичко наоколо,
току се изправи пред железопътен прелез.
- Гледай сега, като преминем
– вляво! – посочи инж. Атанасов. - И като се изкачим нагоре, при разклона за Рупките, ако
има възможност – спри, поне за
минута. Ей този път, вляво, води
към сградите на Института по
памука и твърдата пшеница.
Тук някога, на стотици декари,
бяха неговите семепроизводни полета за памук. Институтът
беше мощно звено в аграрната
наука, а Чирпан имаше два Аграрнопромишлени комплекса.
Сееха се хиляди декари с памук и с увереност мога да кажа,
че тогава България не внасяше подобна суровина. Нашият памук беше с много високо
качество. Беше сорт, селектиран тук, в Института. Реколтата
се прибираше със специални памукокомбайни, ръчен труд почти не се използваше. Аз съм идвал тук на „баберка“. Колкото да
Стр. 12

Не че няма научна продукция.
Има. Политика обаче по отношение на националния интерес, там, горе, няма. А какви
учени, какви големи специалисти някога работеха в този институт! Завидно е и наследството му, и коренът му. Създаден е
в Чирпан още в царско време,
с мисъл и перспектива да бъде
облечен народът ни, както и
заради качествата на тази благодатна земя...
- Къде сте, бе, хора? Къде се
загубихте? Хайде, чакам ви на
площада, при паметника. – прогърмя в слушалката гласът на
инж. Георги Николаев.
Вече минавахме покрай корпусите на бившото АПК, а пред
вратите му, вдясно от пътя, един
памукокомбайн стоеше като опровержение на съмнението на
Николай, че памук вече тук
едва ли се сее.
Между могъщата сграда на
читалището в село Спасово, посърнала и занемарена, и някаква
нова приземна постройка с прозорци от пода до тавана, се намираше строителна работна площадка. Мъж в работен комбинизон умело довършваше кофража
на нещо, което имаше очертанията на кръст, на орден, от ония,
дето са се давали някога за хра-

Антология

Препоръките
на финансовия комитет
Ний сме твърде много трогнати
от безкрайните ви мъки кризата ще превъзмогнете
с тези наши препоръки:
Отворете нови страници
в данъчните си тефтери;
разхвърлете нови данъци
на народа мил и верен.
В тази криза и стагнация
грях е да се диша гратис,
въздушната консумация
обложете с тежки такси.

Тома ИЗМИРЛИЕВ

Май и слънцето в страната ви
сякаш без пари ви свети и за него от раята ви
нови такси съберете.
Спрете тези разхищения
на държавните каймета,
направете съкращения
смели с тежките бюджети.
Че възможно ли е, бива ли
вие с влак да си играйте?
Имате коли със биволи,
треновете нам предайте!
А защо ви са училища,
тоя лукс за Ориента?
Не ви трябват даже жилища
в тези весели моменти!
За да няма недоволници,
премахнете всички болници,
всикчки служби санитарни!
Късайте и съкращавайте
нужно и ненужно - всичко,
само честно нам предавайте
вий спестените парички!
Ако все пак не сколасате
да платите - без въздишка
съкратете си стомасите
- те са ви и тъй излишни...

брост, - поясни човекът, без да орги Николаев.
изпуска теслата и без дори да
Човекът с работния комбиповдигне глава.
низон се изправи, подаде ръка
- Ей това е кметът на село и се извини че твърде много е
една страна бяха животновъд- брост. Така и се оказа.
Спасово - Димо Нецов, за който зает.
- Офицерски кръст за хра- ви разказвах! – поясни инж. Гените ферми, от друга - технолоНа стр. 11
зите от една фабрика от Добруджа, забравил съм й името. Ако
не знаеш, най-доброто масло
за самолетните двигатели се
произвежда от памуково семе!
Та тази рафинерия все „подяждаше“ кравешкото и овчето стадо. До разправии обаче не се стигаше, защото всичко беше премислено. Сега „Текстилни влакна“ не работят, ни в Чирпан, ни
в Стара Загора. Не ми е известно някои от новите фермери
да сеят памук. Институтът съществува, но има ново име. Сега
се казва „Институт за полски
култури“. Това иде да покаже, че
по отношение на памука той е
„Възрожденската алея “ с бюстовете на свещеник Михаил Коларов, Иван Андонов и Жельо Даков.
вече със затихващи функции.
Скулпторът Камен Тонов, автор на паметника на падналите за
България 74 мъже от с. Спасово.
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