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Този брой вече бе изпратен в печатницата, когато в събота, 25 юли, се състоя
митингът, обявен от БСП, „Буздлуджа на жълтите павета“. Както разбирате, наложи се
той да бъде преформатиран. Не само заради възторжените социалисти, заявили
своето единство и решимост „да защитават децата си, семействата и родителите си от
грабежа“, както обяви Корнелия Нинова, под нестихващите овации и скандирания на
хилядите присъстващи, но и заради отговора, който получиха „платените глашатаи на
едноличната власт и разединителите в БСП“: „Ние сме единни. Ние сме заедно. Ние сме
силни и сме тук да ви кажем: „Оставка!“ (Поместваме пълният текст на словото на
Корнелия Нинова
, стоплило с надежда и увереност сърцата и душите на социалисти и симпатизанти,
както и
речта на проф. Румен Гечев
).

В планировката на броя за изтеклата седмица на първо място, разбира се, бе поредното
пламенно и мъдро слово на президента на Републиката Румен Радев, произнесено на
среща с граждани, отстояващи държавността в България. В него държавният глава
открои основната задача пред българското общество: „Да отворим път за
конституционни реформи, които да укрепят гражданските права и контрола на
управлението, да гарантират разделението на властите и да прекършат корупцията,
която ражда престъпност и бедност.“ (Пълният текст на словото на президента
Румен Радев
).

С това, разбира се, не свършват усилията на „Нова Зора“ да бъдат събрани на едно
място най-значимите политически изявления през изминалата седмица. В петък, 24 юли,
министър-председателят Борисов, разбираемо глух за призивите „Оставка!“, представи
на НС предложение за кадрови промени в Министерския съвет. Сменени бяха
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министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на икономиката Емил
Караниколов, министърът на вътрешните работи Младен Маринов, министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев, както и министърът на туризма Николина Ангелкова.

При обсъжданията в НС характерни и запомнящи се със своята категоричност и
експертност бяха изказванията на председателя на парламентарната група на „БСП за
България“ Корнелия Нинова и на изтъкнатия икономист и непримирим критик на
икономическата политика и разобличител на „далаверите“ на правителството проф.
Румен Гечев. ( Изказването на Корнелия Нинова ).

Дотук, е всичко онова в броя, което по наша преценка е важното документално
наследство на последната политическа седмица. Иначе тя бе характерна и с пълна
мобилизация на „платените глашатаи на едноличната власт“, както и на някои
„шепиловци“, присъединили се към тях, заради щедри надници.

В своя бележник телеграфно съм отбелязал: Джамбазки – подозира; Чуков е смутен!;
Любо Огнянов пита... Няма обаче да коментирам опусите им. Мислех да отделя все пак
Боян Чуков и да му обърна приятелски вниманието как вече месеци стремглаво се
снизява авторитетът на собствената му експертност, поради необективното му и
предпоставено отношение към всяка изява на президента Румен Радев. Отказах се
обаче, не само защото като автор е стоял достолепно със свои текстове на страниците
на „Нова Зора“, но и защото ми е неудобно да призная, че в случая неговата
„креативност“ съвсем е загърбила алтруистичното начало. Сиреч, беше време, когато
безсребърните идеи и цели на „Нова Зора“ бяха съзвучни и с неговите идеи. Но „Нова
Зора“ ли не знае какво е недоимък и безпаричие!...

Към позициите обаче на две други имена Иван Гарелов и Огнян Минчев, имам какво да
кажа. И с двамата почти никога не съм гледал в една посока. С „Мистър Панорама“, още
от времето когато той забрави за какво агитираше народонаселението по време на
т.нар. „голяма екскурзия“. А с Огнян Минчев, може би защото е най-убедителното
доказателство, че характерът и ценностите са по-рядко срещано качество от таланта и
неговите превъплъщения. В случая обаче и за двамата имам да кажа похвални слова.

2/6

ВЪЗХОДЪТ НА ГРАБЕЖИТЕ И БЕЗНАКАЗАНОСТТА
Автор: Минчо МИНЧЕВ

За Иван Гарелов, заради седемте му позиции, затова кое е вярно и кое е невярно,
относно протестите. Все по-друго си е, когато „стар вол“ изоре нивата. Вярна е тази
мъдрост. И тезите му – ясно формулирани, и контратезите му – убедителни. И няма да е
Гарелов, разбира се, ако не поднасяше на читателя и съответния извод. Човекът
правилно е школуван и много добре знае, че особено важно е, „бенефициентът“ да
бъде подпомогнат, да бъде насочен. Няма значение че, и в случая не е минало и без
„хлебарки в супата“. Но затова – по-нататък.

Огнян Минчев обаче разпространи позицията си „Разприятелявам“. Ще я цитирам
дословно, което съвсем не значи, че се „сприятелявам“ с Огнян Минчев. В края на
краищата той също е Минчев! И нему веднъж се полага да заяви позиция, с която и
„краснокаричният“ Минчо Минчев, както неведнъж ме е наричал, може да се съгласи с
него.

„Разприятелявам. Доста хора – и подкрепящи, и опониращи на протеста. Хора, които
смятат че целта оправдава средствата.

Че „революцията“, отменя човещината. Че корупцията е извинима на фона на други
придобивки. Че лумпени могат да се гаврят с жени, само защото са в политическа
позиция и са отишли да я защитават в телевизионно предаване.

Разприятеляването не е обида или игнориране – то изразява моята позиция, че
определени граници на публичната етика са арогантно погазени и аз не желая да се
примиря с това.“

Това е текстът, написан по повод случая с Даниела Дариткова и Корнелия Нинова,
които станаха обект на лумпенски планиран произвол, след участието им в „Панорама“, в
петък вечерта (24 юли), което стана още един повод броят на „Нова Зора“ да бъде
преформатиран и дописан.

Към позицията на Огнян Минчев относно това „демократично приключение“, нямам
какво да добавя. Относно инсинуациите му обаче за „сметките“ на президента Радев ще
кажа на това „старо магаре“ (изразът е негов, на Огнян Минчев), че се досещам къде му
убива самара. И тъй като нататък материята не би търпяла дребни пощипвания, ще
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изпиша сега и възражението си към два от изводите на Иван Гарелов.

Относно това, че протестът няма платформа „Мистър Панорама“, съвсем панорамно
обобщава: „Това е силата им. Останалото е работа на политиците!“ И по-нататък: „Не
сочели алтернатива. Алтернатива винаги има. Ще се появи на свободните и честните
избори.“

Да, ама не! И ето защо. Вярно е, че президентът Радев призовава за конституционни
реформи и пр. Огнян Минчев обаче инсинуира, че нему нямало да му стигнат три месеца
служебно правителство и, че едва ли не, Радев ще узурпира властта.

Определящ в случая е изразът „конституционни реформи“. И това, което плаши „старото
магаре“ съвсем не са вездесъщите елементарни внушения за „президентска република“.
Истинската заплаха е във възможност едно ново Велико народно събрание да приеме
основен закон, който да изключи въобще възможността за антисоциални,
антидържавни и антинародни политики. Защото само това може да промени нещата,
както и яслата, а и зобта за „магарето“. В сега действащата Конституция вече 30 години
тези политики се осъществяваха под закрилата и привидната демократичност на чл. 69.
Нека си припомним какво гласи той: „Народните представители не носят наказателна
отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание“.
Което означава, че народните представители са освободени предварително за
наказателна отговорност за делата си в Народното събрание. И става така, че
„обобщено казано“, нашата туземна колониална администрация, „избрана демократично
и законно“ предлага чрез Министерския съвет или съответните лобистки канали
законопроекти, които народните представители гласуват „безстрашно“, в съответствие
с охраната, която им осигурява чл. 69. И защото, както казва Достоевски „Като няма Бог,
значи всичко е позволено!“, се приемат закони с такива последствия за народа и
държавата, които никакъв разум и логика не може да узакони. Така чрез
ненаказуемата безотговорност стават възможни и всички ония политики, които
доведоха до разгром на селското стопанство, на индустрията, на здравеопазването, на
образованието, на службите за сигурност и армията, и пр., и пр. Стана възможен и
прикритият зад „колективната воля“ процес на приватизация, както и тези невиждани в
историята на България разруха и грабеж, осъществени в условията на ненаказуема
безотговорност. Ето затова „останалото“, за което говори Иван Гарелов, съвсем не е
дело само на политиците. И ако „алтернативата“ все пак се появи, реката на живота ще
продължи да си тече в старото корито на безнаказаността, а политиците, макар и
подменени, ще продължават да вършат пак същото!
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Примерите за възход и падение в грабежа и безнаказаността, са неизброими, но аз ще
посоча само един от най-големите съсипители на София Стефан Софиянски. Днес той
е „бял и пухкав“, защото е оправдан по всички съдебни дела за деянията му като кмет на
София. Деяния, които буквално оглозгаха столицата до кокал.

Мъдростта на живота показва, че не се ли запише в Конституцията ясно и откровено, и
не се ли повтори в законите тезисът, че за резултатите от управлението на държавата
се носи наказателна отговорност, от тези които упражняват властта, нищо не би могло
да се промени в живота на българското общество.

Ето това би трябвало да има предвид и президентът Радев, когато инициира
съответните конституционни реформи. Тази тема е дискутирана твърде често на
страниците на вестник „Нова Зора“. В бр. 47 от 15 декември 2015 г., анализаторът Иван
Ценов обяви защо и по какви причини за българина думата „реформа“ е равнозначна на
разруха. Тогава за пореден път бе анализирано превратното действие на институтът,
обозначен с термина „идемнитет“, закрепен с № 69 в Конституцията на Република
България. Казвам превратно, защото в последните 30 години именно този институт,
еманация на представата за демократичност, създаден, за да гарантира
„освобождаването от страха за евентуална наказателна отговорност на народните
представители“, гласували съобразно свободната си воля, доведе до там, че дори за
геноцида, произтичащ от приеманите закони и осъществяваните от изпълнителната
власт политики, да не може да се търси отговорност!

Материята е сложна и съвсем не подлежи на трактовка от хора, за които древните са
казвали: „Обущарю, не по-високо от обувките!“ И ако аз все пак си позволих да се
докосна до темата, нещо, което би ужасило покойния приятел на „Нова Зора“, проф. д-р
Велко Вълканов, светла му памет, то е защото и след поредните светли надежди на
младите хора за промяна и просперитет на Отечеството, виждам, как може да се
окажем отново пак в същото блато, само че още по-неизбродно. И още по-безнадеждно.

На всички протестиращи, в името на България, на всички непримирими със злото, с
които до сетен дъх ще е сърцето ми, ще си позволя да препоръчам знаменитата книга
на монсеньор Джузепе Томазо ди Лампедуза – „Гепардът“. В нея, уви, е закодирана
логиката на всеки бунт против статуквото, в който определящ не е моралът на правдата:
„Трябва всичко да се промени, за да си остане същото!“
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Звучи безнадеждно, но не и обезкуражаващо. Нали целта е нищо, а всичко е смисълът
на движението към нея!

6/6

