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РЕ ДАКЦИОННО:

„По плодовете 
им ще ги познаете” 
(Мат. 7:16), казва 
Светото писание.  
А комунизмът и до 
днес си остава без-
плоден. Той е като 
онзи безумец, пост-
роил къщата си на 
пясък.  Но при пър-
вия дъжд придош-
лите реки и вет-
ровете „нападнаха 
на тази къща, и тя 
падна, и големо бе 
нейното падане” 
(Мат. 7:28).  Защото 
„Няма морал, има 
революция” не мо-
жеше да роди нито 
история, нито кул-
тура, нито съдбов-
ност! Както това 
направи една само 
личност – Иисус 
Христос със Свое-
то Рождество, из-
ходен Път и Възк-
ресение! 

Честито Рождес-
тво!

„Прелом”

„През целия ден и вечерта на 12 но-
ември едва ли са протестирали повече 
от 1600 души. Организатори – Бойко 
Борисов, Цветанов, кръга на „Котара-
ците“, „Титаните“ от чистотата.

На практика имаше 2 протеста:

Първият по-рано през деня – около 
500 души в пика. Профил: около 2/3 
или 300 човека – студенти, останалите 
1/3 или 200 човека – „зелени“, анархис-
ти, „традиционните“ протестъри с тъ-
паните. На студентите от НАТФИЗ са 
оферирани до 700 лева за кадри със 
студенти в кръв. Съседи с изненада 
разпознали и „студента“ с пукнатата 
вежда, за когото дори не предполага-
ли, че е студент (което не означава, че 
не е такъв). Същият, май, не бил много 
добре с главата.

Вторият протест – в късните сле-
добедни часове и вечерта. Протеста 
на погромите и вандалските прояви. 
Счупени бутилки пред парламента, 
хвърляни по полицаите, бутилки с ми-
нерална вода – също, всичко това се 
прави от „втора линия“. Рушене, дър-
пане и бутане на загражденията. МВР 
издирва извършители на хулиганските 

и вандалски прояви. Не може да бъде 
наречен студентски „протест“, защото 
най-вече самите студенти обявиха, че 
се прибират в Университета. Протест 
на ултрасите и агитките, хора от „Титан“ 
и свързани с бившия шеф на „Напои-
телни системи“. Отново – „зелените“, 
свързани с Прокопиев, включително и 
журналистка Лора Филева – надничар-
ка при Прокопиев, работи в „Дневник“, 
и дъщеря на Румяна Бъчварова, шеф 
на кабинета на премиера Борисов. 
Разплащането с „протестиращите“ – в 
отдалечените от центъра квартали на 
София, тарифи – между 50 и 80 лева 
на глава за „протестиращ“. Традицион-
ните автобуси на ГЕРБ от Благоевград 
и Перник.

Профилът на задържаните от 
МВР почти 50 лица (49 според офи-
циалната сводка) на 12 и 13 ноемв-
ри едва ли отговаря на студентс-
кия – основно лица около и над 40 
години.

Търси се радикализация и създава-
нето на нов импулс на увяхващия про-
тест (цифрата) с нови цели на протес-
тиращите – МВР и ръководството на 

министерството. Днес Бойко Борисов 
за първи път напада МВР и полицията 
за „полицейското насилие“ при снощ-
ните й действия и персонално главния 
секретар Светлозар Лазаров (незас-
лужено си бил получил генералските 
звездички), въпреки че нееднократно е 
декларирал: Няма да хвърля дума сре-
щу българската полиция. В същия ден 
и протестиращите студенти решават 
да преместят протеста си пред МВР, 
за да търсят сметка за „полицейското 
насилие“.

Днес на практика Борисов пот-
върждава, че е организатор на ме-
тежите. Признава, че организира 
и медийното отразяване на „про-
тестите“, като ожалва журналис-
тите от БНТ и Канал 3.

Сега Борисов планира „протестна 
вълна“. Досега „протестите“ така и не 
успяха да „излязат“ от София. Затова 
в събота Борисов свиква партиен про-
тест в Пловдив, където ще дава и ука-
зания на кметовете на ГЕРБ в страната 
да бутат правителството и да организи-
рат локални метежи, включително и по 
темата за бежанците. Пример – бунта 
в Телиш, организиран от Цецка 

Опорните точки на БСП (БКП)
Quo vadis, другари комунисти?
Опорните точки на БСП (БКП)
Quo vadis, другари комунисти?

В разгара на студентския протест, вярна на себе си, столетницата БСП (БКП) изфабрикува най-но-
вата си манипулация – поредните опорни точки за обработване на общественото мнение. Скандални. 
Безпардонни. Безогледни в лъжата си. Нагли. Годината е 2013-та. Но нрава комунизмът си не мени. 
Нито ламтежа си за власт на всяка цена. Така през 2013 г., така е и през 1991 г. Така е, откакто го има. 

За читателите на „Прелом” поместваме без редакторска намеса фактите:

на стр. 6

2013 г. за протестите

„Защитете душата”,
завеща на човечеството
Ваклуш Толев

IN MEMORIAM
стр. 3

Арабистът
проф. В. Чуков
за бежанците

ИНТЕРВЮ
стр. 7

Как отстояваме
демокрацията
днес?

АКТУАЛНО
стр. 4

Честито
Рождество !
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Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Управителния съвет на Съюзa на офицерите 

от резерва „Атлантик“

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ с недоумение узна, че на заседанието на министрите на отбраната на НАТО на 22–23.10.2013 г. във Вилнюс 
Mинистерството на отбраната на Република България не е било представено от министъра на отбраната или от негов заместник. Този факт не бе отразен в 
медиите, поради което остана неизвестен за широката общественост. Колкото и да изглежда на пръв поглед незначителен, дълго укриваният факт не може да 
бъде подминат със снизхождение от експертната общност на неправителствените организации в сектора на сигурността и отбраната.

Очевидно голямото значение на тези срещи за синхронизиране на съюзната и на националните отбранителни политики и приоритети е неглижирано от бъл-
гарска страна, независимо че на срещата България е представена от посланика си в Алианса. Ако отсъствието на министъра на отбраната е било наложително 
по някаква основателна причина, отсъствието на негов заместник буди недоумение и за него няма оправдания както от национална, така и от съюзна гледна 
точка. Подобен подход изпраща негативно послание към всички съюзни държави и към политическото ръководство на НАТО.

Важните въпроси, които са обсъждани на срещата на министрите на отбраната на държавите от НАТО, очевидно ще останат „за сведение“ на ръковод-
ството на Министерството на отбраната, тъй като са преминали в отсъствието на официален представител на институцията. Пропуснати са възможностите 
за лични срещи и контакти с ключови съюзни министри на отбраната, активно участие в обсъжданията и вземането на решения на адекватно равнище, което 
е недопустимо за страна с близо 10-годишно членство в организацията, с натрупани проблеми в отбранителния сектор и в развитието на способностите на 
въоръжените сили. 

С оправданието за „недостиг на ресурси“ Министерството на отбраната продължава да отлага постигането на договорени способности, да не държи на 
думата си, дадена на сериозни форуми на НАТО. Така страната ни се плъзга към състоянието на консуматор на сигурност, за чието поддържане дава все 
по-скромен принос. Така България се превръща в съюзник втора категория, към когото доверието и уважението ускорено девалвират. За съжаление, това 
състояние не тревожи държавните институции, включително Министерството на отбраната.

Тревогата ни се подсилва и от тенденцията, която очертава посоченият неприятен факт. Тенденция, която говори за обезсърчаване на политически ръково-
дители, на военни лидери и на експерти в Министерството на отбраната. Тенденция, която е индикатор за загуба на скорост, на самочувствие и на оптимизъм 
за предстоящите години от членството на България в НАТО. Принудени сме да напомним, че себеуважението, самочувствието и достойнството също спадат 
към фундаменталните евроатлантически ценности.

Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик“ разглежда този случай като неадекватно отношение на страната ни към висок съюзен форум и сме склонни да 
го приемем като небрежност, а не като тенденциозен ход. Надявяме се, че подобно отношение няма да бъде допуснато в бъдеще.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СОР „АТЛАНТИК“

01.12.2013 г., София

След кратко боледуване, на 89-годишна възраст почина Васил Касабов – един от стожерите на Българския де-
мократически форум (БДФ) във Варна. С неговото име и с мъдрата и балансирана политика, която той провеж-
даше, са свързани част от най-големите политически успехи не само на БДФ, но и на СДС в морската столица.

От Ръководството на БДФ

ÂÀÑÈË ÊÀÑÀÁÎÂ

„Васил Харалампиев 
Касабов. Това име за 
мен олицетворяваше 
сякаш легионерското 
движение в крайморс-
ка Варна. Там то беше 
добило слава сред 
първенците на СБНЛ. 
В това съм бил убеден. 
Посещавал съм го пре-
ди 9 септември 1944г. и 
съм усетил какво голямо 
влияние беше завладя-
ло българската нацио-
нална младеж, младата 
интелигенция на стра-
ната ни. Тази мощна 
вълна бе завладяла и 
Касабов още в първите 
му младежки стъпки. 

Той е роден на 6 юни 
1924 г. в с. Кайларе, 
Македония, и израства 
във Варна след пресел-
ването на родителите 
му. Завършва основно и 

гимназиално образование във Варна и 
се налага сред първенците в ученичес-
ките секции на легиона. Благодарение 
на умелия си подход той буди и зав-
ладява, предизвиква въодушевление в 
борбата, която легионерската младеж 
бе поела срещу Ньойския договор, 
срещу опитите да бъде обладана от 
марксизма-ленинизма и болшевизма. 
За национално обединение, в изграж-
дане на родолюбиви и национални 
добродетели, срещу мракобесието, 
нихилизма и атеизма сред народа ни! 

Девети септември 1944 г. възпря 
този порив. Още първите дни след нах-
луването на Червената армия и прев-
рата на ОФ и БКП българските легио-
нери бяха подложени на преследване 
и репресии. В крайморска Варна това 
става с особено настьрвение. Васил 
трудно е могъл да понася упреците на 
някои: „Какво правите вие, легионери-
те, срещу комунистическата напаст?” 
И заживява с мисъл за съпротива, кол-
кото и това да е било в този момент 
„авантюра”. Такива възклицания сме 

слушали много от новите поколения 
след 10 ноември 1989 г. като упреци: 
„Защо не се възправихте след девети 
септември?” Без да си дават сметка 
за истинското положение в страната 
ни при окупацията на мощната тогава 
Червена армия, наложения терор още 
от първите часове след установяване 
на властта на ОФ, безсилието на на-
шата армия и полиция, наложилата се 
диктатура и пр. Но нашите младежи 
във Варна, завладени от своя идеали-
зъм и вярност на антикомунистичес-
ката борба, не се примиряват. Някои 
опозиционни сили срещу ОФ се опит-
ват да увличат младежта ни в тази 
борба. Васката успява да изгради една 
група от 15 младежи, които поемат 
подготовка за съпротива. Предателс-
твото ги разкрива и те са в лапите на 
милицията, подложени на репресия, 
на разследване и съд. Осъждат ги на 
различни степени затвор – Касабов на 
15 години строг тъмничен затвор. Това 
решава съдбата му и в най-възторже-
ната си младост той прекарва шест 

години в затворите във Варна, Лом и 
София. С тази закалка и досие Каса-
бов е принуден да живее във Варна 
под зоркото око на ДС и непрестанни 
репресии в своите жизнени стъпки. 

След 10 ноември 1989 г., макар и с 
разбито здраве, Васил Касабов е сред 
първите дейци, които възстановяват, 
заедно с оцелелите от репресии свои 
събратя легионери, и изграждат една 
от най-масовите организации на БДФ. 
С него в най-близък контакт са и такива 
репресирани дейци като д-р Абаджиев, 
Славейко Кондов, Калчо Калчев, Крив-
ски, Димитьр Боянов и др. Касабов е 
утвърден като председател на общин-
ската организация и е сред първите 
членове на Националния съвет на 
БДФ. Той успява да наложи влиянието 
на ПП БДФ във Варна.”

Из „Достойни дела и светли имена”
Костадин Семерджиев

IN MEMORIAM
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Отиде си Ваклуш ТолевОтиде си Ваклуш Толев

Български демократически форум и редакцията на „Прелом” 
поднасят съболезнованията си на председателя на БДФ Жаклин 
Толева по повод раздялата с нейния баща – богослова и общест-
веник Ваклуш Толев! В негово лице се простихме с верен приятел, 
съратник и легионер!

На 27.11.2013 г. към редиците на 
небесните легионери се присъедини 
един от идеолозите и основателите на 
Българския демократически форум.

Роден е на 7 януари 1923 г. в с. По-
повица, Пловдивска област. Завърш-
ва Школата за запасни офицери. Учи 
право в Юридическия факултет на Со-
фийския университет. Междувременно 
участва във войната. Изключен е от 
Университета през 1945 г. по полити-
чески причини. Заради възгледите си 

е съден от т. нар. Народен съд. Пред 
съдниците си заявява, че докато е жив, 
с всички сили ще се бори за пълното 
унищожение на комунистическата иде-
ология. 

Тази дързост му спечелва прозви-
щето „непоправим“. Престоява 12 го-
дини в Белене и в почти всички затвори 
в страната. Там пише поезия, драми, 
философски есета, изучава езици... 

По-късно завършва богословие в 
Духовната академия, София. Дипло-

мира се за 18 месеца, преди да бъде 
изключен отново по политически при-
чини. Работи в Пловдивската митро-
полия като библиотекар, където във 
взаимодействие с отдел „Култура“ на 
Община Пловдив създава първата 
иконна изложба.

След 10.11.1989 г. се включва актив-
но в политическата дейност на БДФ.

През 1991 г. е поканен да чете лек-
ции по История на религиите в Плов-
дивския и Софийския университети. 
Започва да изнася лектории и публич-
ни слова в научни и културни центро-
ве в цялата страна. От 1993 г. излиза 
авторското му списание „Нур“. Автор 
е на трилогията „История и теория на 
религиите“, книгата „Седемте Лъча на 
еволюцията“, двутомника „Духовните 
дарове на България“. В последната го-
дина подготвя книгата си „Мъдростта в 
скрижали“ – издание, съставено от не-
гови афоризми, сентенции и мисли.

По идея на Ваклуш Толев е съз-
дадено Сдружение „Общество Път на 
Мъдростта“, което работи за разгръ-

щане духовния потенциал на нацията 
и на водещите принципи в духовно-кул-
турната еволюция на човечеството. 

Той е автор на идеята да се утвър-
ди Ден и изгради Дом-светилище на 
13 поименни безсмъртни българи в 
националната ни история. „Дом-све-
тилището ще бъде българският соци-
ален учебник на приложна отговорност 
и национална доблест!”, казва Ваклуш 
Толев.

В общочовешки план негово е пред-
ложението да се включи нова допъл-
нителна клауза в Хартата за правата 
на човека – за права и на душата. С 
това да се премахне прилагането на 
„анатема“ (проклятие) в религиите и от 
социално-гражданските отношения да 
отпадне понятието „враг“. 

Идеите на Ваклуш Толев са не само 
проницателни тълкувания в областта 
на религиознанието, философията, 
историята, социологията и пр., те са 
принос към бъдещето като визия за 
присъствието на човечеството в Тре-
тото хилядолетие.

„ЗАЩИТЕТЕ ДУШАТА!”,
ЗАВЕЩА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ВАКЛУШ ТОЛЕВ

Хартата за защита правата на човека 
е открадната радост от съвестта на чове-
чеството – израз срещу една жестокост, 
несравнима в историята преди това, и 
един безбрежен копнеж в човешката 
душа за мир, просперитет и свобода.

Същността й е толкова древна, че ако 
се върнем пет хиляди години назад, ще 
я намерим в индуската религия. А нима 
Моисеевият закон „Не убивай!“ не е пра-
во на живот? И в българската история 
тези права ги има. Още нашият тангри-
зъм не е позволявал робство.

 Всяко настояще трябва да създаде и 
да гарантира битие, което да осигури на 
човека право на живот и труд – защита от 
унижение, бедност и глад; да опази пра-
вото на въображение, защото въображе-
нието е свобода като идея за творчество. 
Човекът е битието, а свободата е право 
на Духа да се излива във всички свои да-
рования!

Хартата е безспорно достижение, но 
и политически акт на двубоя между двете 
системи, които бяха си поделили света. 
Едната система защитаваше личността 
в нейната цялост, но в комерческата й 
тенденция; другата поддържаше идеята 
за колективното съэнание – унищожава-
ше личността в колективен гроб. Но така 
или иначе се брани само тялото, в което 
имало някакъв мислещ апарат...

Изповядваните религии дават дос-
татъчно основание да се защитава 
и нещо друго освен тялото. Това е 
ясно казано от Христос: „Не се стра-
хувайте от тези, които убиват тяло-
то, а се страхувайте да не бъде убита 
душата ви“. Човекът е бранен като 
сътворено тяло, в което работят ми

съл, воля, чувство. Религиите му 
предоставят и Дух и душа, но те са
оспорвани като реални субстанции, отри-
чани са като безсмъртни и не са защитени 
като тялото (видимо смъртно). Душата не 
била субстанциално зрима! А съвестта 
зрима ли е?! Но е предвидена в клаузите 
за защита на човека.

Сега се защитава човекът да не бъде 
убит, но никой не гарантира да не бъде 
унищожена душата му. Един проблем, 
който въобще не е поставян, за да се по-
търси кои елементи убиват душата. През 
последните две хилядолетия съществуват 
инквизиция, индулгенции – достатъчно 
унищожителни. Но има нещо не по-малко 
убийствено, което още стои – анатемата. 
Анатемата е религиозна казън, която уни-
щожава човешката духовност.

В социалното поле и досега е врязан 
терминът „враг“. А Христос разкрива цяла 
една философия. Той рече: „Обичай врага 
си!“, защото „каква е ползата, че обичаш 
Господа, Когото не виждаш, а мразиш брат 
си“ и така го правиш свой враг?!

Гражданските права гарантират сво-
бодата на словото, но не и защита от 
оскърблението на официалните институ-
ции, които наричат своя противник „враг“. 
Противникът е страна, с която се оспорват 
гледища, но врагът е нещо съвършенно 
друго. Прозвището „враг“ е клеймо върху 
личната душевност.

И не се прозря идеята, че този „враг“ 
е ръката на еволюцията, която ти сочи да 
разбереш, че там, в него, стоиш ти, стои 
човекът, нееволюиралият бог, стои твоят 
събожник.

Враждуването е полярно и то изхабя-
ва човека. Човек може да враждува, но в 

себе си – докато победи!
Що за идея е да се противопостави чо-

века като враг, да се внесе страх и в края на 
краищата да бъде отлъчен с проклятие?! 
С тази идея ли се изгражда личността, ко-
ято е не само част от обществото, същина 
на националния път и дух, но и същина на 
историческото служение във Всемирност-
та?! Не трябва да се нагнетява отрицание, 
а да се извади живецът на злосторството, 
за да остане благоприятната трапеза на 
прощението. Щом човекът е бог в разви-
тие, тогава естествената защита идва от 
това да браним този бог – наричан дов-
чера враг, а всъщност нееволюирал наш 
брат. Тук е големият и дълбок смисъл в 
афоризма няма зло, има нееволюирало 
добро.

Време е да слезе от живот доктрина-
та на дуалистичното начало за доброто 
и злото. Голяма битка се води с хиляди-
летия, за да се дойде до едно взаимно 
опрощение, което е новата формула на 
живота. Двубоят между добро и зло за-
вършва с опрощението, като предоставя 
на злото продължаваща борба в себе 
си, за да се освободи от отрицателна-
та енергия, а на доброто дава правото 
да върши еволюция. Човек трябва да се 
изживее в този двубой, а заклеймяване-
то на някого спира неговата възможност
да премине, да еволюира злото към доб-
ро. Така фактически се затруднява про-
будността на Духа в осъществяващия се 
за божественост човек.

За съжаление, в душевността на 

човека Бог е трудно защитим. Религиоз-
ното съзнание е защитено от поругание, 
но не и Бог. От хилядилетия се водят 
битки за свободата на човека (често пъл-
ни с жестокости), но все още не е водена 
битка за свобода на Бога в човека! И вре-
ме е да се защити душата на човека от 
унижение и погубване, което дори сами-
те религии прилагат, макар че няма вече 
инквизиции.

Стойностите, които не оскърбяват 
душата на човека, са най-ценното, което 
трябва да знаем, и най-потребното, с ко-
ето трябва да живеем. Човечеството се 
задръства от регламентации и закони, от 
грижи в безгрижието си. Но сега с буд-
ността на знанията на Мъдростта, която 
е свобода от ограничението, ще се из-
веде тезата, че като богове в еволюция 
трябва да имаме един свободен олтар на 
служението – без страх, без омраза, без 
проклятие.

Ваклуш Толев

ЛУШ ТОЛЕВЛУШ ТОЛЕВ
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Под този наслов в София се състоя 
Осмият семинар на Школа за Демокра-
ция, който се проведе със съдействието 
на Фондация „Конрад Аденауер“. Специ-
ално за събитието от Германия пристигна 
идейният основател на Школа за Демок-
рация – социологът Вулф Броке. 

Форумът събра над 70 участници 
– предварително подбрани и поканени 
млади хора с активна гражданска пози-
ция. Сред тях бяха студенти от СУ „Св. Кл. 
Охридски“, УНСС, НБУ, както и работещи 
младежи от различни професионални 
направления. Те дискутираха с утвърдени 
политици, политолози, журналисти, кул-
турни дейци и дипломати по въпросите на 
демокрацията. 

Модератор на семинара бе Жаклин 
Толева, председател на ПП Български 
демократически форум. 

Сред темите и лекторите бяха:

„Избори, ново правителство, ново 
протестно движение. Какво следва за 
демокрацията в България?“, с лектори 
Мария Капон – инициатор на Комитета 
срещу построяването на АЕЦ „Белене“ 
при референдума през 2013 г. и предсе-
дател на ПП Единна народна партия, и 
Стоян Радев – режисьор на нашумелия 
български тв сериал „Четвърта власт“, 
участник в протестите.

„В българската политика, каза Мария 
Капон, имах невероятния късмет да рабо-
тя с един от най-големите учители по де-
мокрация – Стефан Савов. Той казваше: 
„Пазете парламентарната република! 
Няма нищо по-важно от нея!“.

„Парламентарната република означа-
ва решенията на Народното събрание да 
се вземат от хора, които представляват 
народа“, поясни Мария Капон. „Но след 
последните избори ние нямаме парла-
ментарна група, която да защитава де-
мократичномислещите хора. Там са пред-
ставени основно тези, които плащат за 
изборите“, заяви Капон пред младежите 
от школата. 

„Говорим за криза от национален ма-
щаб, говорим и за морална криза, нервите 
на обществото са оголени“, каза още тя. 
„Голяма част от тези, които не сме предс-
тавлявани, искаме промяна и изхвърляне 
на олигархията и мафията извън държа-
вата. Още през 2008 г. от парламентар-
ната трибуна казах, че трябва да има об-
ществен процес чисти ръце. Гражданско-
то общество иска операция чисти ръце“, 
подчерта Капон. Тя бе категорична, че 
левицата не е в състояние да води борба-
та с мафията и че това може да направи 
само истинската десница.

В особено оживената дискусия меж-

ду участници и лектори бяха засегнати 
въпросите за лявото и дясното с техните 
политически и икономически измерения. 
Развенчана бе една съзнателно насаж-
дана в България заблуда, че само лявата 
политика е социална. Участници и лек-
тори, взаимно допълвайки се с примери, 
доказаха тезата, че само дясната поли-
тика води до социална справедливост и 
стабилност на държавата, докато левите 
политики раждат олигархията. 

Коментирани бяха небивалите по про-
дължителност протести в страната и сту-
дентската стачка, моралът на протестира-
щи и управляващи, гражданската актив-
ност и личната отговорност на всекиго. 

„Трябва да бъдем реалисти, защото 
заради бедността хората не се интере-
суват от това, което се предлага. Хората 
са толкова бедни, че се интересуват само 
кой колко ще им даде и това използват 
комунистите в предизборните кампании. 
Интелигентният достъп до промяната на 
системата изисква време. Всичко, което 
се случва в София, бавно и постепенно 
ще стигне до всяка една точка на страна. 
В малките градове хората не излизат на 
протести, защото са зависими от държа-
вата и общината. Политиците са виновни 
за тази бедност, а тя пък доведе до това 
хората да не се интересуват от ценности“, 
коментира Мария Капон.

На въпрос за резултатите от референ-
дума за АЕЦ „Белене“ тя обясни, че хората 
не са мотивирани да отидат да гласуват, 
защото непрекъснато им се втълпява, че 
нищо не зависи от тях. „Много се надявам 
в следващите няколко месеца да стане 
ясно, че проектът „Белене“ е необратим 
за България и че няма как той да се слу-
чи“, добави Капон.

В своята лекция „Преобразуването 
на авторитаризма в Европа. Актуален 
политологически и социологически 
анализ“ Вулф Броке също коментира 
протестите в България. „Все още не съм 
сигурен доколко те ще бъдат успешни“, 
каза той и поясни, че като социолог и дъл-
гогодишен политически наблюдател знае, 
че „в една демокрация резултатите от 
изборите трябва да се уважават“, защото 
„без избори няма демокрация“. „Но де-
мокрацията не се състои само в избори“, 
подчерта лекторът. „Едно правителство 
трябва да бъде стабилно и свободно. И за 
целта то трябва да може да се опре на го-
лям процент от народа си.“ Според Броке 
в България се наблюдава голяма дистан-
ция между правителство и народ. И тази 
дистанция в последните години ескалира 
в рекордно недоверие към институциите. 

„Българският народ е като една жена 
от добро семейство – семейство с голя-
ма култура, история и традиции. Но тази 

жена не може да си намери мъж. Човек 
се пита дали причината е в жената? Тя ли 
е капризна, много високи изисквания към 
бъдещия си мъж ли има? Или причината 
е в мъжете? Ясно е, че жената-България 
трябва да си намери мъж, но да се надя-
ваме, че ще дойде моментът на щастли-
вия брак“, каза още лекторът. 

Да говорят за „Силата на словото и 
неговото въздействие върху общест-
вото и политиката“ в Школа за Демокра-
ция бяха поканени като лектори Даниела 
Горчева – издател и редактор на сп. „Ди-
алог“, и Бойко Станкушев – журналист от 
БНТ.

Бойко Станкушев разясни пред участ-
ниците какъв е механизмът за получава-
не, отчитане и изплащане на държавна 
обществена поръчка от страна на нацио-
налните медии. Той обясни как обществе-
ната поръчка се задава от парламента, но 
се отчита и изплаща от правителството. 
Този факт създава предпоставки за цен-
зуриране и манипулиране на съдържани-
ето на медийния продукт. Отделно натис-
кът върху свободните медии успешно се 
управлява и чрез рекламодателите, които 
обикновено са крупни фирми на българс-
ките олигарси.

Даниела Горчева направи връзка меж-
ду свободата на словото с образованието 
и възпитанието на младото поколение в 
дух на свобода.

В хода на последвалата дискусия 
Вулф Броке изрази своето голямо безпо-
койство относно свободата на словото в 
България. 

„Случаят трябва да се разгледа в ЕС. 
От една страна, чужди медии почти не 
инвестират тук, а от друга – олигарси из-
купуват медии... ЕС е общност от демок-
рации. Там, където те не функционират, е 
наложително да се ангажира общността“, 
отбеляза Броке.

Според него досега не са положени 
достатъчно грижи в тази сфера, макар тя 
да е централен елемент на демокрация-
та.

„ЕС инвестира милиарди в транспорт-
ната система и на други места, което е доб-
ре, но когато не се инвестира в свободни 
журналисти, в свободни медии, можем да 
очакваме голям проблем. Ако например 
в Германия журналистите бяха толкова 
несвободни, колкото са тук, тогава щяхме 
да имаме страшно много проблеми с ЕС“, 
коментира германският експерт.

Според Броке, българските журналис-
ти сами не могат да спечелят битката и 
имат нужда от подкрепа. Заради обвър-
заността пари-медии-власт те не могат 
да намерят подкрепа вътре в страната си 
и затова трябва да се обърнат към Евро-

пейската общност.

Участниците в семинара се запозна-
ха още с темата „Демокрацията в Ев-
ропейския съюз”, по която говори доц. 
Светослав Малинов – политолог, прево-
дач, доцент по История на политическите 
идеи и евродепутат. Той запозна младе-
жите със правомощията на Европейския 
парламент и системата на вземане на 
решения в ЕС. Лекторът обърна внима-
ние на факта, че всички сме свикнали да 
се извиняваме, че „от една малка стра-
на като България в ЕС нищо не зависи“. 
„Всъщност България не е малка страна, 
подчерта лекторът, със своите 7,3 млн. 
души население България е средна дър-
жава за ЕС. Тя разполага с 10 гласа при 
гласуване в Съвета на министрите на ЕС, 
което като тежест я прави съизмерима с 
Австрия и Швеция, изпреварвайки Дания, 
Финландия, Ирландия и т.н.“ 

В този аспект бе разгледана и вън-
шнополитическата тема на семинара 
„Преместването на глобалния баланс и 
ролята на Европа“, с лектор Весела Чер-
нева – старши анализатор в Европейс-
кия съвет за външна политика. В хода на 
дискусията по темата бе разяснено как се 
вземат решенията в ЕС по международни 
въпроси. Бе коментирано как възниква и 
какви са измеренията на конфликта в Си-
рия. Каква е ролята на ЕС, Русия, САЩ и 
Иран в този конфликт. Какво следва да 
очаква България като бежанска вълна в 
бъдеще. Какви са перспективите за реша-
ването на конфликта. Зададени бяха въп-
роси и за статута на Кипър и Босна.

Семинарът на Школата за Демокрация 
завърши с дискусия между младежите на 
тема „Моята родина. Моят свят. Моето 
бъдеще. Така искам да живея“.

Младите хора споделиха вижданията 
и желанията си да живеят в България, 
в която да могат да се реализират както 
професионално, така и като свободни 
личности. Те изразиха желанието си да 
работят за това, щото България да се 
превърне в страна, в която демокрацията 
наистина е ценност, а природата е чиста 
и съхранена. Те биха искали да се запоз-
нават и с други свои връстници от други 
градове на страната ни, които мислят като 
тях и изповядват общи ценности, за да ра-
ботят заедно за промяната на България. 
А това още веднъж доказва колко много е 
необходима на страната ни инициативата 
на Школа за Демокрация.

„Прелом”
Снимки: Александра Вали
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Осмият семинар на Школа за Демокрация събра над 70 младежи.

Жаклин Толева, Мария Капон, Вулф Броке, Климент Христов и Стоян Радев в дискусия за 
демокрацията в България.

КАК ОТСТОЯВАМЕ ДЕМОКРАЦИЯТА ДНЕС?



ПРЕЛОМ • 5ÁÐ 5 (881), 09.12.2013 ÈÑÒÎÐÈß

Няколко милиарда долара дава Мос-
ква на нашите комунисти, за да вдиг-
нат революция.

Историкът доц. Лъчезар Стоянов е 
сред малцината учени от България, кои-
то по времето на Борис Елцин получават 
уникалния шанс да прегледат конфискува-
ния ни архив в руската столица. След това 
документите отново са засекретени и така 
до днес. Там Стоянов засякъл 

десетки документи с плащания от 
Коминтерна към нашите комунисти. 

По негови данни, а и по други истори-
чески материали, поне 3 млрд. долара са 
изпратени по нелегални канали от Моск-
ва за организиране на конспирации у нас. 
Така излиза, че някои от нашите социа-
листи са били най-обикновени наемници. 
Нещо като революционери на заплата, 
които са снабдявани с оръжия, взривове, 
радиостанции с една-единствена цел – да 
направят преврат у нас, за да могат бол-
шевиките да сложат ръка върху ресурсите 
на страната и банковата й система. Точно 
както са постъпили с Русия. 

„Никола Гешев отлично е знаел що 
за хора са това. Има стотици доклади на 
полицията, които доказват, че тя е имала 
много точна информация. Гешев е имал 
внедрени агенти в самия ЦК на партията, 
в партизанското движение. Има факси-
милета на Праматаров и Гешев, стеног-
рами от заседания на комунистите в този 
сборник, публикувани полицейски доклади 
какво е знаела и полицията, разговори на 
най-високо ниво в Комунистическата пар-
тия и партизанското движение“, разказва 
доц. Стоянов.

Според него Никола Гешев на прак-
тика се е борил с опасни терористи, 
издържани от чужда държава. 

„Коя страна няма да реагира така и 
няма да се защитава?“, пита Стоянов.

НКВД е имал резидентура у нас, която е 
разузнавала ситуацията в страната и око-
ло комунистите както от съветска гледна 
точка, така и по линия на Коминтерна. При 
това явно приоритет са имали държавните 
интереси на Съветска Русия. 

„В интерес на СССР е...“, пишело в 
документите, на които се натъкнал исто-
рикът. 

Според Стоянов парите от Москва ид-
ват от заграбеното от царската династия, 
от църквата, от богатите, които буквал-
но физически са унищожавани. Много от 
обикновените занаятчии и селяни, които 
отказвали да предадат имуществото и 
спестяванията си на болшевиките, били 
разстрелвани. 

„Гледах бюджетите на Коминтерна 
– сумите са фамозни, с издръжката му е 
натоварвана цялата икономика на Русия, 
като бюджетът му винаги е одобряван от 
болшевишката партия“, казва Стоянов.

Мозъкът на този план е спонсорът 
на Ленин – Парвус,

който настоявал комунистите във 
всички страни щедро да се финансират, 
защото, като вземат властта, ще дадат 
на болшевиките банковите системи и при-
родните ресурси. „Димитър Благоев дълго 
време смятал, че Парвус е само един от 
псевдонимите на Ленин, едва на по-късен 
етап разбрал, че това е друг човек“, казва 
Стоянов.

Самият Ленин прокарвал плана на 
Парвус и аргументирал масовите убийст-
ва на селяни и занаятчии с тезата на Карл 
Маркс, че работниците нямат отечество. 
Затова комунистите никога не трябвало да 
защитават интересите на своите страни, 
смятал червеният вожд. Тази идея като 
бацил прониква и у нас. 

„През 1919 г. на Първия конгрес Дими-

тър Благоев обявява, че те искат да взе-
мат властта като непосредствена задача 
и да наложат комунистически режим от съ-
ветски тип. И че както е записано в устава 
на Коминтерна, те се борят да създадат 
СССР – Световна съветска социалисти-
ческа република. Това е крайната цел. Но 
всъщност това е уставът на Коминтерна“, 
казва Стоянов. 

Според него вторият неприятен за уши-
те на сегашните комунисти факт е, че Ко-
минтернът не е интернационал, а единна 
световна партия със седалище в Москва. 

„По идея на Ленин Коминтернът 
се издържа от съветската държа-
ва. Приемайки, че си БКП, ти ставаш 
териториална секция на световната 
партия. Т.е. ти си секция, а не самос-
тоятелна партия“, обяснява Стоянов. 
„Превръщайки се в поделение и приемай-
ки принципите на болшевишката партия, 
нашите комунисти прилагат едно към едно 
принципите на централизма. С живота си 
отговарят за изпълнението на партийната 
повеля. Няма „искам – не искам“. Щом си 
комунист, ти си длъжен да изпълниш воля-
та на партията, а тя е българска само по 
име. Всъщност е инструмент за световна 
пролетарска революция, чиято крайна цел 
е Световна съветска социалистическа ре-
публика. Т.е. ти не се бориш за България, 
а да си част от една световна пролетарска 
държава.“ 

Неслучайно последното изречение, с 
което Благоев завършва, е: „Довиждане 
до следващия конгрес в Съветската соци-
алистическа република!“. 

„Т.е. за нашите комунисти проле-
тарската идея е по-важна от наци-
оналната. Това е патология на една 
идеология“, обобщава Стоянов. 

Което обяснява защо легендарният 
полицай Никола Гешев с такова настърве-
ние и жестокост е преследвал комунисти-
те. Той е бил наясно и с условията, които 
Коминтернът поставя на българските си 
последователи. 

„В архива се натъкнах на интересни 
документи, от които става ясно, че Комин-
тернът има 21 условия към българските 
червени. Едно от тях е цялата партия да 
е въоръжена и да се създаде паравоенна 
структура, за да се води борба за постигане 
идеалите на комунизма. Това е една све-
товна комунистическа партия с централен 
бюджет, която веднага минава на издръж-
ка. Бюджетът е единен и основните пари 
се отпускат от СССР“, обяснява Стоянов. 
Според него така нашата Комунистическа 
партия става партия от болшевишки тип. 

„По този начин се изгражда глобална 
терористична мрежа с разузнавателно и 
военизирано крило. БКП въоръжава пар-
тийната членска маса. Такива паравоенни 
структури имат само тоталитарните пар-
тии, „кафявите ризи“ в СC. Затова у нас 
започва да се създава паралелно и офи-
циално ръководство.“ 

Пример са Васил Коларов и Георги 
Димитров, които управляват комунистите 
у нас от централата на Коминтерна в Мос-
ква. 

„Тук остават тези, които са пушечно 
месо. Онези, които излизат в нелегал-
ност, 

автоматично минават на издръж-
ката на Коминтерна, 

правело се е за отделни дейци и е фи-
нансирана партията като цяло.“ 

В дневника си Димитров пише как съ-
ветският посланик превежда пари на май-
ка му и баща му, на пострадалите другари. 
Отпускат се средства на пострадали или 
попаднали в затвора, като всичко е с мно-
го ясна цел – превземане чрез преврат на 
цели държави.

Освен нашите върхушката в Москва 

щедро е финансирала всички балканс-
ки комунисти с надеждата те да успеят с 
преврат да свалят властта и Коминтернът 
да сложи ръка на банковите авоари и бо-
гатствата на полуострова.

„Само между 1923 и 1925 г. за балканс-
ки революции са отпуснати суми, за които 
циркулират изследвания, че се равняват 
на сегашните 94 млрд. долара“, посочва 
Стоянов. 

Той е категоричен, че Коминтернът 
е глобална конспиративна организация, 
много по-мощна от „Ал Кайда“. Което 
обяснява настървението, с което Гешев ги 
е преследвал. 

„Тя има официален пропаганден апа-
рат, 18 издателства, субсидира милионни 
тиражи в Европа, по команда се подкупват 
вестници и журналисти“, казва историкът, 
проникнал в архивите ни в Москва. Според 
него болшевиките тайно финансирали уж 
независими медии, като пускали реклами, 
осигурявали командировки, давали поръч-
ката по мрежата кой вестник да се купува, 
за да му се вдига тиражът и др.

Стоянов открива З0-ина хиляди доку-
мента за България в архива на Коминтер-
на.

„Но нас никога не ни допуснаха до 
ключовите фигури. През 1997 г. избухна 
скандал, защото западни историци пуб-
ликуваха документи как е финансирана 
Американската комунистическа партия от 
Москва. И как са били служители на чужда 
държава и чужда идеология, те са платени 
отвън агенти по всички международни за-
конодателства.“

Неслучайно щатската компартия е заб-
ранена.

От 1921 г. българските комунисти 
са длъжни да поддържат към партия-
та и паралелна военна организация.

„Това е сложна терористична 
структура, като в нея не всички се 
познават, не всеки може да се свърже 
с всеки“, обяснява историкът. „Георги 
Димитров пише до един комунист с един 
псевдоним, до друг – с друг. Буквално за 
един ден той е ползвал по няколко имена. 
Част от псевдонимите са колективни. На 
този фон „Ал Кайда“ са като някаква дет-
ска градина. Зад тези терористи е стояла 
цяла държава с печатница, за нелегални 
пари, за паспорти, с глобална радиомре-
жа, с разузнавателни пунктове, с милион-
на членска маса от зависими хора. 

Имали са тренировъчни лагери за во-
енни, за терористични части, комунисти-
чески университети за малцинствата на 
Запад. Били са с глобален подход… 

Военната организация всъщност е не-
легална терористична структура към пар-
тията и е на директна издръжка от СССР. 
Има го и в дневника на Георги Димитров, и 
в други документи. Разбира се, сумата на 
парите трябва внимателно да се провери, 
но тези хора са издържани от Москва, от 
там са поддържани нелегалните им квар-
тири, 

осигурявани са взривове, оръжие, 
апаратура, 

за да се изпращат сведенията в центъ-
ра в съветската столица. Една трансгра-
нична мрежа…

Парите са носени и на ръка, няма бан-
кови преводи – обяснява Стоянов. – Геор-
ги Димитров пише, че това е ставало най-
често чрез военния аташе на СССР или 
по нелегални канали. От нашите който не 
се е сетил, не е взел пари от Коминтерна. 
Стига да заявиш, че си за световна про-
летарска революция. Обикновено са били 
под прикритието на търговски пътници или 
представители на големи западни фирми 
и с маскировъчна цел е трябвало да жи-
веят луксозно, да са в скъпи хотели. Ге-
орги Димитров е живеел като богат човек 

МИЛИАРДИ ДОЛАРИ, ОПРЪСКАНИ С КРЪВ,
ДАВА МОСКВА НА НАШИТЕ КОМУНИСТИ

Никола Гешев се борел с терористична организация, много по-опасна от днешната „Ал Кайда“
и в Германия, и в Австрия, бил е конте. С 
хубави костюми, пури. Получавал е пари 
директно от Москва. Коларов е бил гене-
рален секретар на Коминтерна. Той е на 
високоплатена длъжност и живее при мно-
го добри условия в Москва. И двамата са 
платени революционери.“ 

В архива в руската столица исто-
рикът Лъчезар Стоянов се натъква 
на ужасяваща бележки за парите, кои-
то нашите комунисти получавали от 
Коминтерна. 

„Невероятни отчети съм виждал. При-
мерно наш емисар в Париж пише, че няка-
къв висок и дебел човек му дал еди-каква 
си сума, от която той предал на Пешо оп-
ределена част. На друго листче с негра-
мотен почерк пише „от високия получих 
еди-колко си“. Така са се отчитали за шо-
киращо високи суми. Затова Сталин реша-
ва да спре това кранче и с основание на-
рича Коминтерна „лавката“, като под това 
разбира място, където мъжете се напиват 
и освинват.“ 

Йосиф Висарионович прави това пос-
тепенно, на няколко етапа, като непрекъс-
нато пита: „Къде са парите, къде ви е све-
товната революция? Парите са изядени, а 
революция няма“. 

Хората около Георги Димитров и Васил 
Коларов започват да пишат тъжни обясни-
телни писма къде и как са потънали мили-
ардите долари. Наказанието им се разми-
нава само защото Сталин решава първо 
да разчисти групата около Троцки, след 
което да се разправи с по-десните. 

Разбира се, след това идва ред и на 
останалите лакоми революционери, вклю-
чително и у нас. Което донякъде обяснява 
защо Сталин е допуснал тайната опера-
ция „Разбиващ фактор“ на САЩ и Англия, 
с която хора от върхушката на компартии-
те са обвинени, че са западни агенти. Ста-
лин е знаел, че не всички са, но е приел 
да бъдат избити или вкарани в затвора 
най-вероятно защото е бил бесен от краж-
бите и разхищенията им. Проблемът е, че 
покрай тези гонения са си отишли и доста 
идеалисти.

От тази гледна точка отношени-
ето на Гешев спрямо комунистите 
изглежда разбираемо. 

Той си е пазел държавата от платена-
та шайка на Сталин и Георги Димитров. 
Самият Владимир Илич също  не е прин-
ципният червен водач на революцията. 
Той също като нашите комунисти е бил на 
заплата. 

„Вече никой не смее да отрече доку-
ментите, които излязоха от Германия, че 
болшевишката революция е субсидирана 
от немския генерален щаб – казва Стоя-
нов. – Ленин е разобличен, има докумен-
ти и обвинение за предателска дейност, 
затова се крие във Финландия. Издирван 
е за предателска дейност заради парите, 
които получава от Германия, и че е част 
от разработката на германския генщаб. 
Началото на болшевишката революция е 
опетнено с предателство: самият Ленин 
казва, че плюе на руснаците.“

Очевидно самата идеология на кому-
нистите е била безродническа.

„Ленин в края на живата си е неадек-
ватен, отменя брака със закон и е за со-
циализация на жените. Иска да отпаднат 
парите като разменно средство и да се 
мине към натурална размяна, но се стига 
до невероятен глад и безогледен терор. 
От селяните е иззето всичко и те умират 
от глад“, завършва Стоянов.

Петя Минкова и Иван Бутовски
Материал на вестник „168 часа“
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Опорните точки на БСП (БКП)
Quo vadis, другари комунисти?

та за оценка на риска на Нов българ-
ски университет, с ръководител Иван 
Костов. Като рискови са определени 
„безконтролното приемане на бе-
жанци“. „При положение, че капаци-
тетът за настаняване вече е из-
черпан, се поражда финансов риск 
за страната. Последният се задъл-
бочава и от некомпетентността 
на администрацията да поиска фи-
нансиране от ЕС”, се казва в доклада 
на Лабораторията. От там заподозряха 
и тайни правителствени договорки, за-
дължаващи България да приема неле-
галните чужденци. Според експертите, 
„опитът за скриване на точните 
данни на влезлите в страната 
„бежанци“, разселването им във 
вътрешността на територията 
и фрапиращият случай с наста-
няването им до летище София са 
показателни за нарастващия риск 
от заплаха за националната сигур-
ност”.

Само няколко дена по-късно Алекс 
Алексиев от Центъра за Балкански 
и Черноморски изследвания изказа 
голямата си тревога за ситуацията в 
България. „Правителството твърди, 
че между „бежанците” у нас има сто-
тици африканци от Мали, Сиера Ле-
оне, Кот д‘Ивоар, Конго, Чад и т.н., и 
че болшинството нямат документи за 
самоличност”, казва Алексиев. „Добре 
известно е, че подобни хора не живеят 

нито в Турция, нито в Сирия, но ги има 
в изобилие в джихадистките отряди. 
Да се отрича логичното обяснение как 
са попаднали при нас и да се твърди, 
че турските органи не са съпричастни 
към тяхното присъствие и дори не зна-
ят за тях, е върхът на безотговорност-
та. Нещо повече, това е гаранция, че 
ще имаме още по-големи проблеми в 
бъдеще”.

Алексиев цитира западни експерти, 
според които, ако позициите на съп-
ротивата в Сирия продължават 
да се влошават, може да се стигне 
до масово оттегляне на джихадис-
тите от страната и нов огромен 
поток към трети страни като на-
шата, тъй като Анкара със сигурност 
няма да им даде убежище. „Най-доб-
рият начин да гарантираме, че исля-
мистите на Ердоган отново ще насочат 
част от тях към нас, е да продължава-
ме да претендираме, че не знаем и не 
разбираме какво става”, опасява се 
Алексиев.

В същото време, по данни от изс-
ледване на агенция „Медиана”, една 
трета от българите смятат, че всички 
бежанци трябва да бъдат изгонени. 
Според 20 на сто от запитаните „не 
трябва да им помагаме”, а за затва-
рянето на бежанците в специални 
лагери настояват близо 42 на сто от 
участниците в изследването.

Основната причина за тези резул-

тати от проучването е бедността в 
страната ни. 79 на сто от запитаните 
са на мнение, че България е прека-
лено бедна страна, за да може да 
си позволи още един проблем.

Българите се страхуват от бежан-
ците и заради увеличаване на крими-
налната престъпност, притесняват се 
и от болести и зарази и от усложня-
ване на икономическото състояние на 
страната ни.

Много показателен е и фактът, че 
85 на сто от българските гражда-
ни не приемат насилието срещу 
бежанци, 52 на сто дори претендират 
за това да се помага на нелегалните 
имигранти и бежанците, а 65 на сто 
искат да се осигуряват нормални 
условия за живот на тези нуждае-
щи се хора.

В тази обстановка парламентарни-
ят шеф от БСП (БКП) Михаил Миков 
цитира пред върховния комисар на 
ООН за бежанците чл. 61 от Търнов-
ската конституция, че „всеки роб, не-
зависимо от какво вероизповедание 
и пол е, щом стъпи на българска те-
ритория, става свободен.” И това ако 
не е ирония на съдбата! Точно БСП 
(БКП) да се позовава на Търновската 
конституция.

„Прелом”

По въпроса за сирийските бежанци ...

на БСП
След минималната загуба на избо-

рите през 1991 г. не трябва да се губи 
самообладание, няма място за тревога 
и страх от загубата ни. Напротив, ка-
заното от А. Луканов – и когато губим 
ние пак печелим, важи с всичка сила, 
особено за нашите организации, пре-
търпели неуспех в изборите. За това, 
горе главата и на работа, защото след 
не много време правителството на 
СДС ще падне и ще има нови избори. 
Подготовката за тях е изцяло във ваши 
ръце затова спазвайте всичко, което 
има в тези указания!

1. Не се противопоставяйте явно на 
решенията, които се вземат с мнозин-
ство от противниците – СДС или СДС, 
ДПС, СДС – център, БЗНС.

2. Търсете хора от техните редици, 
които имат амбиция за директори, на-
чалници и други. Предлагайте сътруд-
ничество (тайно), обещавайте и няма 
да се противопоставяте на техните же-
лания и предложения.

3. Много важен момент в работата 
на общинските съвети е да се поставят 
наши хора начело в групите на СДС, 
ДПС, СДС – център, БЗНС.

4. Ако има лица, които не можете 
да контролирате или не се поддават 
на по-горните предложения за карие-

ра в работата, намерете начин те да 
бъдат отстранени и компрометирани 
пред обществото. Компрометирането 
в никакъв случай да не става от хора 
от БСП. Това трябва да стане от наши-
те в СДС.

5. Търсете и внедрете в редиците 
на СДС деца и внуци на АБПФК, бив-
ши членове на БКП (по възможност 
млади хора), лица, които са назначени 
от нашите правителства до 1991г. ди-
ректори и началници, лекари, учители, 
управители на фирми.

6. Там където в местните КС на 
СДС има водачи с изграден обществен 
авторитет, направете всичко възможно 
те да бъдат отстранени и на тяхно мяс-
то да се наложат нашите хора, предпо-
чита се те да оглавят партиите в СДС и 
оттам целия местен КС на СДС.

7. Да се избират лица, лежали в 
затворите за криминални престъпле-
ния и да им се оказва необходимата 
подкрепа, за да влязат в КС на СДС. 
Те да се ползват с неафиширана наша 
подкрепа.

8. Внедрените от нас лица – да се 
подкрепят неофициално и да не им се 
пречи, напротив, да се използват сре-
щу онези местни лидери, които могат 
да обединят отново хората и да попре-
чат на изборната ни победа в предсто-

ящите избори.
9. Да се използват всички възмож-

ности на изпълнителната власт (кме-
тове, зам. кметове и представители на 
общински съвети), които са от СДС за 
компрометиране. Опитайте да запази-
те нашите кадри в общинската адми-
нистрация. Да не се завършва или да 
не се започва ново строителство там 
където кмета е от СДС.

10. Да се образуват инсценировки 
с предварителни сценарии, следствия 
и съдебни дела срещу лица, водили 
активна предизборна кампания сре-
щу БСП. Да бъдат разпространявани 
слухове за тези лица в негативен по-
рядък.

11. Важна основна задача е да се 
получи разцепление в редиците на 
СДС, да се избере ръководството на 
СДС, което да е съставено от наши 
подставени лица и да няма обществен 
авторитет.

Това са задачите. Решението им 
трябва да започне веднага, защото из-
борите са на прага ни.

Организация „Отпор”
към ВПС на БСП”

от стр. 1 Цачева и оглавен от кметицата 
от ГЕРБ Нели Дакова.

Мероприятието е изнесено в Плов-
див, за да се създаде впечатление, че 
има бунтове и извън София. По след-
ващата седмица ще прави протести и в 
Бургас, Благоевград, Велико Търново, 
Габрово и т.н. Сценарият на Борисов е 
да вдигне протестна вълна подобна на 
тази от февруари. Протестът в Плов-
див ще бъде гарниран с „граждански“ 
такъв в София.

МВР НЕ Е ПРЕВИШИЛО ПРАВО-
МОЩИЯТА СИ, А Е ВЪЗСТАНОВЯВА-
ЛО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, КАКВАТО Е 
И ОСНОВНАТА МУ ЗАДАЧА. СИЛИ, 
ОТДЕЛЕНИ ЗА ПРОТЕСТзА, НЕ СА 
В УЩЪРБ НА БОРБАТА С ПРЕСТЪП-
НОСТТА. НЯМА ПРОМЯНА В БЮЛЕ-
ТИНА ЗА 12 НОЕМВРИ. ПРОКУРАТУ-
РАТА СЛЕДИ ЗА ЗАКОННОСТТА НА 
ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИЦИЯТА И ДО-
СЕГА НЕ Е РЕАГИРАЛА. “

1991 г. 

„Указание за по-нататъчната 
работа на общинските и местни-
те партийни организации на БСП

“До всички партийни организации 

По въпроса за сирийските бежанци 
се изписа много през последните ме-
сеци. Експертите уточниха, че това не 
са бежанци, а нелегални имигранти, 
защото идват в България от Турция, 
която не е нито бедстваща държава, 
нито във война. Службите разкриха, 
че една не малка част от нелегално 
преминалите границата ни не са и си-
рийци, а икономически имигранти от 
Африка. Хуманитарните организации 
алармираха обществото, че каквито 
и да са, тези хора бедстват на тери-
торията на България. Цялото ни об-
щество се хвърли в самоотвержени 
спасителни акции да събира пари, да 
изпраща храни, дрехи, стоки от пър-
ва необходимост. Защото е човешко 
да помогнеш на изпадналия в беда, 
особено когато става дума за жени и 
деца! И защото държавните институ-
ции за кой ли път не бяха си свърши-
ли работата, безкрайно изненадани 
от потока на прииждащите страдалци. 
Тук няма да коментираме задаващия 
се голям студ. Нито въпроса дали 
тези хора ще оцелеят без отопление 
през зимата по бежанските лагери в 
очакване на статут. 

Но тук поставяме въпроса за отго-
ворностите и предизвикателствата, 
пред които е изправена държавата ни 
и самите ние по отношение на сигур-
ността. 

Първата аларма би Лаборатория-
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МНОГО ГОЛЕМИ СА РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И БЕЖАНЦИТЕ

АРАБИСТЪТ ПРОФ. В. ЧУКОВ:

Кои са основните разлики между бъл-
гарите и сирийските бежанци?

Разликите са твърде много. Много е ши-
рок диапазонът на различия между нашето 
общество – българското, и хората, които 
бягат от войната в Сирия. В крайна сметка 
става въпрос за две културологични общ-
ности. Две общности, които имат различни 
ценностни системи. Това мога да го кажа с 
голяма сигурност, тъй като съм възпитаник 
на Дамаския университет и съм живял в Си-
рия пет години. Между нашето общество, 
образование, ценностна система, поглед към 
бъдещето на страната, основното ежедневно 
поведение и поведението на хората, които са 
в Сирия, въобще в Близкия изток, има огром-
ни разлики.

Самото образование, самото възпита-
ние в обществото, ценностната система, 
издигане на семейството, много силните се-
мейно-родови връзки – всичко това създава 
много специфична йерархия и инстинктивно 
поведение в рамките на сирийското арабско 
общество. Нещо, което в България много от-
дава не се наблюдава. При нас много силно 
влияние са оказали елементите на модерниз-
ма, европеизма и всичко това е повлияло да 
се роди онова аграрно общество, характерно 
за България по времето на турското робство.

Това са два типа общества, по различен 
начин структурирани, и оттам, естествено 
вече, всичко това се отразява в съответните 
възпитателни системи, конюнктивни апарати, 
ценностни системи. Съвсем нормално е, ко-
гато компактни, големи общности от различ-
ни общества се сблъскат, естествено тогава 
се чувства това огромно разминаване на цен-
ностните системи.

Съвсем логично е да има елементи на не-
удовлетворение както от едната страна, така 
и от другата страна, но определено трябва да 
кажем, че в по-тежката ситуация са онези, ко-
ито са бежанци, онези, които търсят подслон, 
онези, които трябва да се аклиматизират. 
Част от бежанците усещат, че нямат сили за 
подобен тип аклиматизация, и напускат.

Някои се връщат в Турция, някои пък за-
минават за арабските страни, тъй като там 
елиминират езиковата бариера и респектив-
но там не се изисква това пренастройване 
към едно европейско общество, каквото е 
българското.

Кои от навиците на сирийските бе-
жанци, според вас, са най-нетипични от 
наша гледна точка?

Много са. Ако щете, дори биологичният 
часовник. Прави впечатление, че бежанците 
през деня общо взето са твърде неактивни, 
а привечер, нощно време са относително ак-
тивни. Това е благодарение на климата.

Като студент в Сирия видях, че летните 
месеци официалните институции работят от 
10.00 сутринта до 2.00 ч. през нощта. Това 
подсказва, че просто климатът кара тези 
хора да будуват през нощта, а да спят през 
деня. Нещо, което част от тях трансформи-
рат като привички, като навици, включително 
и в България.

Също така много силните родови връзки. 
Те са изключително сплотени помежду си в 
семейството, особено децата. Нещо, което 
не е характерно за България.

Има разминавания в хигиенните навици, 
тук не искам да навлизам в някои елементи.

Разликата е в начина на организиране на 
живота. В тези държави все още има насе-
лени места, в които няма единна регистра-
ционна система. Много трудно човек открива 
адреса на другиго, т.е. при нас всичко е под-
редено, всичко е много добре организирано. 
Всеки един човек върви със своето ЕГН, до-
като в някои от арабските страни все още та-
къв тип ЕГН не съществува.

Това е понятието за държавността, поня-

тието към начина на прилагането на закона. 
Да погледнем какво се случи с нападнатото 
момиче в София.

Всъщност извършителят най-вероятно е 
алжирец, там нещата са дори по-тежки – в 
алжирското общество. Едно общество, в ко-
ето повече от 20 години бушува гражданска 
война. Т.е. това е този постоянен сблъсък 
между държавата и между онези слоеве от 
населението, които бяха на радикалния ис-
лям, онези, които не се подчиняваха на дър-
жавата и продължават да не се подчиняват 
на държавата, родиха много голям кримина-
лен контингент, част от който отиде в Запад-
на Европа.

Това, което се разбра, че част от тези бе-
жанци, които се представят за сирийци, са от 
Северна Африка, особено алжирците. Тези 
хора са били, да речем, с по няколко крими-
нални дела – в Испания, във Франция, в Ита-
лия. Прогонени са оттам и респективно тук се 
представят за сирийци. Това, което се видя, 
че те просто са създадени от тази обстанов-
ка на постоянния сблъсък като криминално 
проявени.

Те са цяло общество, което постоянно е 
в сблъсък.

Това, което мен лично много ме тре-
вожи, е продължаващата война в Сирия. 
Там, където има постоянен конфликт, 
там където има постоянни бомбар-
дировки, там където има постоянно 
насилие, един от другите примери е па-
лестинско-израелският конфликт. Там 
общо взето се създават хора, които 
имат търпимост към насилието, които 
генерират насилие и това е един фено-
мен, който е слабо изследван. Особено 
когато тези хора са бежанци и дойдат в 
Европа, когато се сблъскат с други нра-
ви, други обичаи, друг респект към зако-
на, начин на възприемане на държавните 
институции. 

От една реалност, от една действител-
ност, която се базира върху насилие, те тряб-
ва да се адаптират към една реалност, която 
е базирана на респект към реда, респект към 
държавните институции. Това е по-голямата, 
по-трудната част от аклиматизацията, адап-
тацията на тези хора към европейските ре-
алности. Наред естествено с изучаването на 
нравите, обичаите, традициите, културата на 
местното общество и най-вече езика.

В сирийските градове, например, поняти-
ето канализация много често е непознато.

Когато падне дъжд в Дамаск, се получават 
огромни локви, понеже няма канализация. 
Това е пак от урбанизацията на тези градове, 
от тамошния начин на строеж на къщи.

Това е цялостна култура, това е култура 
да строиш градове, начин да правиш канали-
зации, да правиш дренажи. Оттам се придо-
биват и съответните навици.

Едно е тоалетната да бъде в апартамен-
та ти, респективно – да имаш лесен достъп 
до санитарен възел, друго е този санитарен 
възел да бъде в двора, а съвсем друго е, ко-
гато санитарният възел не съществува.

Трябва да възприемем, че част от тези 
хора не могат да имат необходимите хигиен-
ни навици, защото не са имали онези усло-
вия на живот, които при нас, в България, все-
ки има. Става въпрос за друга координация и 
друга цивилизационна система.

Темата, че сирийските бежанци спят 
на земята, но не и на леглата в бежан-
ските центрове, нашумя напоследък. 
Стана ясно, че това е част от начина им 
на живот. Запознат ли сте с тази спе-
цифика?

В Сирия, в Близкия изток има много силен 
социален марж. Има изключително богати 
хора, които живеят в лукс. За тях да живеят 
по начин, който е свръх равнището на сред-

ния българин, е 
съвсем нормално. 
Тези хора обаче 
напуснаха много 
отдавна Сирия. Те 
отидоха в богати 
западноевропейски 
страни.

Сирийските бе-
жанци, които идват 
сега в България, са 
по-скоро средна и 
ниска ръка хора. Те 
имат относително 
по-нисък жизнен 
стандарт. По-бед-
ните хора нямат 
онези условия на 
живот и ежедневни удобства, нямат собстве-
ни легла, нямат тези битови условия, които 
за нас в България се считат за елементарни.

Тези хора идват от различни социални 
слоеве, особено нискостатусните са с нрави, 
обичаи и традиции, които са много далече от 
българските. На тях ще им трябва много вре-
ме и труд, докато се аклиматизират.

През последните години властта в Сирия 
положи големи усилия за вкарването на всич-
ки деца в училище. Това се случи едва пре-
ди няколко години, т.е. все още има слоеве 
в Близкия изток, включително Сирия, където 
мнозина от децата не посещават училище.

Похвално е, че Държавната агенция за 
бежанците, българските власти и институции 
полагат много усилия децата на бежанците в 
България да стартират или рестартират про-
цесите на обучение.

Над 2000 училища в Сирия за 30-те месе-
ца, откакто тече революцията, са разрушени 
и образователната мрежа е парализирана. 
Много е важно децата на онези семейства бе-
жанци, които искат да останат в България, да 
започнат много активно обучение, да започ-
нат изучаване на всички необходими предме-
ти. Това е важно, за да могат тези деца да 
направят реални стъпки към реализацията си 
в българското общество.

Вече има записани деца на бежанци в 
столичните училища, но ще успят ли те 
да се интегрират, имайки предвид езико-
вата бариера?

В България има методики, които са позна-
ти от десетилетия. Преди за чуждестранните 
студенти имаше Институт за чуждестранни 
студенти, където през първата година задъл-
жително изучаваха български език, преди да 
продължат образованието си. Столична об-
щина и като цяло българските власти трябва 
да предложат режим или система за изуча-
ване на български език, адаптиран към деца 
на бежанци.

Най-важното е да има желание от стра-
на на тези хора децата им да учат българ-
ски език. Трябва да се направят адаптивни 
програми, България има достатъчно експер-
тен опит в това отношение. Необходими са 
доброволци, които знаят арабски и могат да 
контактуват с бежанците.

Намериха се и доста доброволци сред са-
мата сирийска общност, която е в България.

Това са хора, които живеят тук отдавна и 
са около 1000 души. Част от тях са женени за 
българки, много деца от тези смесени брако-
ве говорят арабски и български. Така че при 
едно добро желание от страна на сирийската 
общност биха могли да се намерят съответ-
ните методи за постепенната интеграция на 
сирийските бежанци.

Как си обяснявате факта, че част от 
сирийските бежанци изхвърлят дарени-
ята от дрехи втора употреба?

Тук става въпрос за различен начин на 
тълкуване на помощта. Това, което искат хо-

рата, бягащи от войната, е статут. Те искат 
да имат възможност да се интегрират в об-
ществото, да си намерят работа, да се устро-
ят. Това не може да стане без признаване на 
съответния статут от българската държава.

Тяхната теза е, че те са прогонени от ре-
жима, но имат самочувствието, че сами могат 
да се справят в обществото. Бежанците не 
искат да живеят от подаяния и възпри-
емаха дрехите, които им бяха дадени, 
като доказателство, че са много силно 
маргинализирана част от обществото.

Те дойдоха с гордо вдигната глава – като 
хора, победили режима.

Има сблъсък между представите за по-
мощ, бежанците искат помощ да си намерят 
работа. Имаше и смехотворни моменти, за-
щото някои от бежанците искаха българската 
държава да им даде възможност да теглят 
кредити.

Те не искат стари дрехи, а искат да влязат 
с летящ старт в българското общество. Искат 
кредити, искат да станат търговци, бизнесме-
ни, т.е. виждат се като потенциална част от 
българското общество.

Тези стари дрехи бежанците ги възприеха 
като обида към тях. Между тях има учител-
ки, които имат намерение да преподават в 
България, има също бизнесмени, научни ра-
ботници, фермер, който желае да обработва 
ниви у нас.

Т.е. това са горди хора – онази част, която 
иска да остане в България. Те си дават ясна 
сметка, че са отишли на чуждо място, в дър-
жава с непозната за тях ценностна система 
и чужд език. Усилията, които бежанците 
трябва да положат в България, са много 
по-големи, отколкото усилията, които 
биха положили в Западна Европа, защо-
то част от тях знаят езици или имат 
роднини там.

Тези, които остават в България, си дават 
сметка, че техният път е по-дълъг и по-тру-
ден, и те са се самооценили. Тяхната оценка 
почива обаче на едни представи от Сирия. 
Много често бежанецът счита себе си за ве-
лик човек, който трябва да стартира от нещо, 
което има за даденост – биография, способ-
ности – нещо, което приемащото общество 
трудно му го признава.

Никъде по света бежанците не са започ-
нали отнякъде, освен ако нямат чувствител-
но добър финансов ресурс. Тези хора трябва 
да разберат, че оставайки в България, тряб-
ва да спазват законите, трябва да се впишат 
в традициите, обичаите на България. Трябва 
да научат историята, езика.

Това е много дълъг път и някои от тях, 
според мен, ще преживеят голямо разочаро-
вание. Но това е рестарт в живота и онези, 
които искат да останат в България, трябва 
ясно да си дадат сметка, че започват втори 
живот в коренно различна среда и много бър-
зо илюзиите им трябва да приключат.

Интервю на агенция „Фокус“
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Напътствия по този въпрос публикува в далечната 1901 г. илюстрованото списание „Християнски свят”. В навечерието на ХХ 
век, авторите на тази статия все още не знаят, че предстоят две Световни войни, нито че България ще мине през толкова мно-
го изпитания. Но и войните, и социалните страсти с времето отминават, но както ще видите, остава написаното в голямата 
книга на душевността ни. Защото там е духовният празник, наречен Рождество. Ето как трябва да го празнуваме!

Този ден се празнува по много и 
разни начини. Някои си, ползувай-
ки се от свободата от всяка работа, 
прекарват го в шумни веселби и пи-
янства. За тях празникът значи ден на 
развлечение и празникът Рождество 
Христово, въпреки свещените обсто-
ятелства на произхождението му, не 
е изключение.

Мнозина се събират с роднините 
си и се гощават с разкошни ястия. За 
тях този празник е ден за угощение и 
нищо повече. Никоя молитва, никоя 
песен, никое богослужение, никоя 
духовна мисъл или намерение не 
характеризират тяхното Рождество 
Христово. Да се употребява този ден 
за обработване обществени интере-
си или увеличаване обществено удо-
волствие не е нещо осъдително. Но 
това не трябва да е едничкото, нито 
най-високо употребение на деня. 

Може би голямо число християни 
считат, че този ден е ден за даване 
и приемане на подаръци. Обичаят 
да се дават дарове на Рождество 
Христово е хубав и знаменателен и 
когато се прилично извършва, много 
спомага за създаване в мъже и жени 

смислен, благ и великодушен дух. Но 
Рождество означава много повече от 
това и когато се пази деня както тряб-
ва, даровете няма да бъдат главната 
черта.

Денят трябва да бъде занят в при-
емане и нагостяване на Христа. Той 
дойде при Своите преди хиляда и де-
ветстотин години, но Своите Му Го не 
приеха.Те го презряха, затвориха сре-
щу Него вратата и Го разпнаха. Някои, 
обаче, Го приеха и те бяха онези, кои-
то би могли да се считат най-отдале-
чени от Него. Закхей – главният митар, 
прие Го в дома си и Господ, Който зна-
еше колко искрен е бил приемът, каза: 
„Днес дойде спасение на този дом“. 
Такова беше благословението, давано 
на всеки дом и на всяка душа, що Го 
приемаше. На такива Той „даде власт 
да станат синове Божии“, без значение 
колко далеч от Христа са били те по-
напред. Иисус, с радост приет и нагос-
тен, създава крепък преврат.

Той дохожда днес и хлопа на вся-
ка врата. Нека Го приемем в нашите 
сърца, нашите домове, нашите черкви, 
нашия край. Дано Той намери по-ши-
рок, по-сърдечен прием в света днес, 

отколкото е намерил в 
кой да е друг Рождес-
твен ден! Когато най-
първо дойде Христос, 
много малко място Му 
се даде. Един велик 
проповедник веднъж 
обнародвал силна 
проповед върху текс-
та „нямаше място за 
тях в гостилницата“. 
В тази проповед ясно 
и силно се посочил 
фактът, че на Христа 
твърде малко място 
се дава във високите 

кръгове на този свят. 
За съжаление е на-
истина това, дето на 
Христа даваме толкоз 
малко място тогаз, ко-
гато умовете и сърца-
та ни се пълнят с дру-
ги неща. Нека отворим 
широко вратата си. 
Вратата на всеки ам-
вон, на всяко Недел-
но училище, на всяко 
народно училище, на 
всяко законодателно 
тяло – на всяко учи-
лище, установено за 
доброто на човечест-
вото, трябва широко 
да се отвори Нему и 
Той да управлява без 
съперник. Тогаз ще се 
осъществи ангелската 
песен и мир ще изпъл-
ни земята. Някои от 
часовете на този ден 
трябва да се посветят 
на размишление вър-
ху посланието Христо-
во. Защо дойде Той? 
Да ни покаже Отца. Да осияе живот и 
безсмъртие. Да освободи пленника и 
изцери съкрушения на сърце. Да даде 
живот на човеците и да го даде изо-
билно. Да спаси човеците от грях. Да 
изпълни света с виделина. Да съедини 
разделените племена и народите зем-
ни в едно общо братство. Какво чудес-
но послание!

Не е чудно, че мъдреци се усмих-
ваха, като слушаха възвисените му 
притезания и планове; но времето за 
усмихване е минало и даже и мъдрите 
сега гледат на всичкото Му намерение 
с живо участие. Иисус сега върши това, 
що каза, че ще извърши. Неговото

знаме се е разпространило през ми-
налото столетие на всяка посока. 
Какво ще види новото столетие? Не 
откритието на нови материци, но пре-
раждането на старите; нравственото, 
политическото, общественото, умст-
веното и духовното подигане на Азия 
и Африка и на далечните острови ще 
бъде идущата велика стъпка във ве-
ликия вървеж на събитията и Иисус 
води войнствата, които излизат на 
победа.

Християните трябва да бъдат 
сближени в този ден. Денят, който 
представлява любов и мир, трябва 
да се характеризира от любящо слу-
жение и миротворство. Стари разпри 
и спорове между така наречени хрис-
тияни трябва да се погребат този ден, 
да се погребат тъй дълбоко, щото да 
не могат никога да възкръснат. В този 
ден всички, които вярват в Господа 
Иисуса като княз на мира, трябва да 
се молят усърдно да дойде краят на 
всички войни между човеците и за об-
щото разпространение на учението 
Христово относно любянето врагове.

Нека се приближат една до друга 
земните нации. Научните изобрете-
ния са ги довели вънкашно по-близо, 
а религията Христова ще ги сближи и 
сърдечно. Догде не се научат човеци-
те на изкуството да любят враговете 
си, няма да проумеят богатството и 
силата на Христовата религия. Кога-
то онзи урок се напише на сърцата 
на човеците, войните ще престанат и 
земните нации радостно ще Го увен-
чаят на всички Господар.

„Християнски свят“,
год. Х, декемврий 1901 г.
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твен ден! Когато най-
първо дойде Христос, 
много малко място Му 
се даде. Един велик 
проповедник веднъж 
обнародвал силна 
проповед върху текс-
та „нямаше място за 
тях в гостилницата“. 
В тази проповед ясно 
и силно се посочил 
фактът, че на Христа 
твърде малко място 
се дава във високите 


