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Людмил Бешков

Редакционният екип, под егидата на първия демократично избран кмет на
Балчик Станко Станков, пише специален брой за преселниците от Северна
Добруджа.                Фото: Ивелин КОСТОВ

Кавичките в заглавието
не са случайни. Защото
без тях прилагателното
трябва да бъде „сбърка-
на”, „криминална”, „пос-
ткомунистическа”, „каге-
бистко-кадесарска” и ка-
квото ви хрумне в този ас-
пект. И тъй като това е
опит за историко-полити-
чески анализ, нека да за-
почнем отначало.

А то се крие някъде
около ялтенско-техеранс-
ките преговори между Ве-
ликите сили по времето на
Втората световна война.
И в тяхното продължение
на борда на самолетоно-
сача край бреговете на
Малта в наше време.

Какво са си говорили
Труман, Чърчил и Ста-
лин вече горе-долу е яс-
но. Това, което се отнася
до Балканите, опростен-
чески е звучало така: „На
нас Гърция, на вас Бъл-
гария, Югославия  фиф-
ти-фифти.”

А в Малта: „Ние ще раз-
градим сами комунисти-
ческата империя, а вие
ще ни оставите на мира
да обсебим икономиче-
ската власт в нашите стра-
ни. И никакви гонения за
нас, нашите деца и вну-
ци. Тази империя ние
сме я градили и ще я ос-
тавим на децата си!” – ве-
роятно е казал Михаил
Горбачов.

Безкрайно съм любо-
питен какво се е въртяло
из главата на Горби по то-
ва време! Не мога да съм
сигурен, но сигурно е би-
ло горе-долу следното:

25 ãîäèíè “Íåæíà” ðåâîëþöèÿ
„Вие, западни загубеня-
ци, си мислите, че ни по-
беждавате в Студената
война, но да имате мно-
го здраве! Ние отдавна
сме се подготвили за те-
зи събития. Нашият нау-
чно-прогностичен тръст
на „Лубянка” отдавна е
сметнал какво ще се слу-
чи, а вашите праволиней-
ни мозъчета не се и досе-
щат за случващото се! Е,
с малки изключения, но
и те са наши хора. Вече
отстранихме старата „же-
лязна” гвардия комунис-
ти, изучихме и подготви-
хме децата и внуците си,
сега сме ние на ход!”

     Знаейки, че соцлагерът
е натрупал огромни ресур-
си, Горби се е страхувал да
не посегнат на тях. Защото
победителят има право на
репарации. И въобще не е
знаел, че западняците не са-
мо нямат намерение да кон-
фискуват откраднатото от
комунистите от собствени-
те им народи, а са били го-
тови да платят за рухването
на „империята на злото”, ка-
кто я нарече Рейгън, около
150 милиарда долара!

И както се казва в при-
казките: речено-сторено!

Почват се едни нежни
„революции” по целия
соцлагер! Този път –
обърнете внимание – мя-
стото на кавичките е раз-
менено. Навсякъде тай-
ните служби завземат
властта по схема. Каква е
схемата ли? Не особено
сложна, но ефикасна.

Първо се създава „опо-
зиция” от наши хора, вер-
бувани отдавна през го-
дините или преки насле-
дници на бетонни кому-
нисти. Край тях се зака-
чат и куп наивници и ба-
ламурници, които наис-
тина си мислят, че с ом-
разният им комунизъм е
свършено. Това е добре
и за кукловодите, защото
така се имитира автенти-

чност.
После се инициират

т.нар. „кръгли маси”, на
които се повтаря сцена-
рият от Малта, естестве-
но пригоден за местните
условия. Но смисълът е
отново същият: вие няма
да ни гоните за престъп-
ленията, които сме извър-
шили и няма да посягате
на парите ни, които сме
откраднали от вас. А ние
ще ви помогнем да взе-
мете властта и да си кра-
дете на воля, взимайки
пример от нас. Разбира
се, ще ви помогнем във
всичко, тъй като вие ня-
мате нито опита, нито ре-
сурси. Ще ви дадем сгра-
ди, ще ви оборудваме,
дори ще ви дадем и хар-
тия, за да печатате вест-
ниците си. И тъй като и
тук нямате опит, ще ви да-
дем наши верни хора да
оглавят тези медии.

Ако написаното до тук ви
се вижда измишльотина, ще
ви припомня, че един от се-
риозните спорове в начало-
то на демокрацията е бил
кой да оглави СДС. Намере-
нието е било това да е Анд-
рей Карлович. Все пак гла-
сът на разума е надделял и
за водач на опозиция е из-
дигнат Желю Желев – и той
творение на службите, след
внимателно изпипана „опе-
рация” през годините с кни-
гата му „Фашизмът” и ле-
гендата, че е комунист-ре-
форматор, осмелил се да
„критикува” дори Ленин!

Спорило се е и кой да е
главен редактор на „флаг-
мана на опозицията” – ве-
стник „Демокрация”.
Първата идея е била това
да е Стефан Продев – пре-
върнал се дни по-късно в
главен редактор на „Ду-
ма”. Но и това се е стори-
ло на кукловодите не осо-
бено удачно и се спрели
на Йордан Василев, също
вербуван от службите, но
държан в сянка, с изгра-

ден имидж на „дисидент”
около фалшивите сканда-
ли с книгите за Елисавета
Багряна, в съавторство със
съпругата му,  комунис-
тическата поетеса Блага
Димитрова.

После в създаването на
опозицията участваха ко-
мунистите Анжел Ваген-
щайн, Петко Симеонов,
Стефан Гайтанджиев, Пе-
тър Слабаков и редица
други, чиито лица са ви по-
знати от първите митинги
на СДС. А в редиците на
„синята идея” се вляха под
строй огромен брой чен-
гета, доносници и вербу-
вани от службите през го-
дините, наследници на ко-
мунистически престъпни-
ци и тем подобни.

Разбира се, това е тъм-
ната страна на прехода. Но
той има и светла страна. Тя
беше в надеждите на ми-
лионите, че с комунизма е
свършено, че ще има въз-
мездие за извършените от
тях престъпления, че ще се
случи това, което се случи
с националсоциалистите в
Германия. Но не би.

Още в първите години
стана ясно, че се изпъл-
нява някакъв друг, неде-
мократичен сценарий, че
това не е унищожаване и
осъждане на престъпле-
нията на комунизма, а не-
що друго, което същест-
вено се различава от въ-
жделенията на хората. То-
гава попадналите в реди-
ците на СДС по собстве-
ни убеждения, а не пра-
тени там, започнаха да се
усещат, че внедрените в
редиците им ченгета и ко-
мунисти имат друга цел
и други задачи. И започ-
наха да се борят с тях, да
ги отстраняват от СДС.

Това продължи до идване-
то на Жан Виденов на власт.

Последният обърка
плановете на „сценарис-
тите”. От една страна – се
заобиколи с плеяда крад-

ливи хора, които за годи-
на и нещо фалираха дър-
жавата, от друга – беше
толкова вироглав, че ще-
ше да скара своите съпар-
тийци с руската мечка, а
водейки страната до пъ-
лен крах, да принуди сле-
дващите да излязат от уго-
ворките на кръглата маса
и да забранят БСП.

Но решение беше наме-
рено. Кукловодите приви-
каха своя верен кадър –
партийната секретарка Ко-
стова и вкараха в играта не-
йният благоверен Иван.
Достатъчно тъмен не само
като тен, а и като биогра-
фия, той се зае да завърне
СДС в лоното на първона-
чалните замисли. И успя.

Първо създаде т.нар.
клубове на симпатизанти,
които върнаха в играта из-
гонените с големи усилия
ченгета и комунисти. По-
сле изчисти от всякакъв
демократизъм СДС, като
го преобразува в партия
на негово лично подчине-
ние. По този повод полу-
чи и прозвището „коман-
дира”. И се зае с най-важ-
ното – приватизацията. Тя
беше почнала при Виде-
нов, но бе успешно фина-

лизирана при Костов. Как
на никого не му хрумна да
отвори архивите на Мини-
стерството на икономика-
та и на Агенцията по при-
ватизация, за да види при
кого отиде народното бо-
гатство?! И за колко пари.

После дойде редът на
„негово величество”. По-
следният по царски и с по-
мощта на свои доверени
хора отмъкна от народа ог-
ромни имоти и огромни
пари и така осигури своя-
та многобройна и обедня-
ла фамилия за сметка на
България. Но това е една
безкрайно гнусна история
и тук първо трябва да се
намесят правораздавател-
ните органи и тогава исто-
риците и политолозите.
„Царят” остави приближе-
ните си да крадат на воля,
стига да защитават „него-
вите” имоти и те го праве-
ха и го правят особено ста-
рателно. Разбира се, в ком-
бина с отрочето на ДС –
етническата партия ДПС.
Последните се оказаха осо-
бено талантливи в кражби-
те и престъпленията.

Все още на всички е
много пресен споменът
от управлението на трой-

ната коалиция, така че ня-
ма да го припомням.

Сега от хората на Бойко
Борисов се очаква да про-
менят статуквото от кръг-
лата маса. Или – ако щете
– от Малта. Очаква се да
бъде потърсена сметка от
крадците и престъпници-
те от двадесет и петгоди-
шния преход на „нежна-
та” революция. Очаква се
страната ни да бъде пре-
върната в нормална дър-
жава-членка на Европей-
ския съюз.

Не ме разбирайте пог-
решно! И в ЕС се краде!
И там се вършат престъ-
пления. Но там крадците
и престъпниците ги нака-
зват! В това е огромната
разлика между тях и нас.
И за финал – някой, ако
не се лъжа, големият бъл-
гарски учен, математик и
политически анализатор
проф. Михаил Констан-
тинов, беше изчислил, че
в България се краде три
пъти повече, отколкото на
запад. И затова у нас се
живее три пъти по-зле.

     Проста математиче-
ска логика!

Людмил БЕШКОВ
ДЕПУТАТ В 38 НС
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