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Управлявал ни е Тато, управлявал ни е Дедо, управлявал

ни е Бате. Бате е стажувал и при Тато и при Дедо!
Тато, след като 30 го-

дини ни караше да стро-
им социализъм, накрая
заяви, че социализмът
бил недоразумение. Ка-
то чуха това, всички ви-
дни социалисти станаха
капиталисти и се заоп-
лакваха, че българите
мразят богатите хора.
Ами ще ги мразят. По-
ловин век партията на
Тато ги учеше, че най-
добрите произхождат от
„ бедно работническо –
селско семейство”. На-
края се оказа, че най –
добрите, неизвестно
как, са наследили от бе-
дните си работническо
- селски фамилии мили-
они, а на народа завеща-
ха безсмъртната обич
към Тато.

И за да не пресъхне та-
зи необяснима любов
към правешкия тарикат,
Бате заяви, че едва кога-
то направи поне една
стотна от това, което е
направил за България
Тато, ще може да бъде
достоен да го сравняват
с Него! А какви неща
направи Тато! За малко
да ни направи и 16- ре-
публика на СССР. О, бе-
дни, ни бедни, народе!
От къде ги раждаш тези
велики българи, дето та-
ка хубаво ни оправят?
А, да. Раждат се от бъл-
гаро – съветската, а се-
га българо – руска дру-
жба. Та тя ни е като слън-
цето и въздуха за всяко
живо същество, както
беше заявил друг велик
патриот с руски акцент
и съветско гражданство.

В България няма гра-

жданско общество, а са-
мо то може да създаде
демокрация. Понятието
гражданско общество е
неясно и неразбираемо
у нас. Комунистите на-
ричаха „Гражданино”
само лица, на които от-
немаха гражданските
права за реални или из-
мислени престъпления.
Абсурдно звучаха обръ-
щенията „гражданино”
или „гражданино - на-
чалник” в затворите. По
улицата също се подви-
кваше с обидна надмен-
ност: „Хей, гражданко”,
когато някой искаше да
изрази пренебрежение.
Десетилетия се втълпя-
ваше в главите на хора-
та, че да си „другар” е
хубаво, а да си „гражда-
нин „ е опасно. И наис-
тина беше опасно за то-
талитарното общество.
То направи всичко въз-
можно гражданите на
републиката да се пре-
върнат в послушни по-
даници, които пък след
25 години бандитски
преход се превърнаха в
полуграмотна продаж-
на тълпа, която за ня-
колко кебапчето и жал-
ки грошове гласува за
все по прости, но опа-
сни за съществуването
ни типове.

Когато Симеон II ре-
ши да ни оправи за 800
дни, населението напра-
во полудя. „Симеон е ве-
лик! Той е цар. Няма да
краде! Всички крале на
Европа са му роднини.
Всички арабски шейхо-
ве са му приятели. В Бъл-
гария ще се изсипват ми-

лиардите на неговите
приятели и роднини...”

Ама защо ще се изси-
пват парите тук, пропа-
гандата така и не обяс-
ни. Също така никой не
припомни, че в интер-
вю пред Кеворкян, ос-
вен дето твърдеше, че не
може да има никакви
претенции към Бълга-
рия, 10 години по – мла-
дият тогава Кобургготс-
ки каза още, че ще се
върне в родината си, ко-
гато Русия му позволи.
А защо Русия му позво-
ли да се върне през 2001
година и да доведе цяло
котило от деца на чер-
вената номенклатура,
които да управляват
вместо него? Защо, за-
що!Много ясно защо,
защото почти се бяхме
измъкнали от лапите на
руската мечка.

Като гледам, как от ид-
ването на Симеон Сакс-
кобурготски, та до пре-
дстоящите избори на 5
октомври, така нарече-
ните “седесари” цъфтят
и връзват в листите на
всевъзможни стари и
новоизлюпени партии.
Чудя се, че изобщо е
имало правителство на
ОДС, което е успяло да
направи реформи и да
изкара цял мандат. Яв-
но, в някогашния Съюз
на демократичните си-
ли са намерили подслон
всякакви кариеристи,
без принципи и полити-
чески убеждения и на
вълната от оптимизъм и
вяра в демокрацията на
почти 2 милиона бъл-
гарски граждани, реа-

лизираха първото стъ-
пало от политическата
си далавера.

След като унищожиха
доверието на хората в
демокрацията, им лъсна
истинската същност -
алчност, връзкарство,
подлизурство и готов-
ност на всякаква под-
лост в името на това, на
всяка цена да останат
при яслата на властта. А
малцинството на свест-
ните кадри от някогаш-
ния СДС, както винаги у
нас считат за луди. Още
Ботев го е казал.

Слава, богатство и
власт са трите цели, ко-
ито най – силно моти-
вират човешкото пове-
дение. За славата е не-
обходимо да имаш та-
лант. За да натрупаш бо-
гатство, без да крадеш –
ти трябва време. Във
властта можеш да попа-
днеш случайно, без ни-
какви качества, но ще
имаш и слава, и пари.
Тази национална пред-
става за властта ерози-
ра най – силно държа-
вата и държи широко от-
ворени вратите пред
апетитите на съмнител-
ни субекти. Омаскаря-
ването на малкото дос-
тойни хора във властта,
подкопаването на дове-
рието към държавните
институции и всеобщо-
то самодоволство, че
всички са  маскари,
държи качествените и
етични хора далеч от
нашенската долнопроб-
на надпревара за попа-
дане в листите.

Юлита ХРИСТОВА

Симеон Сакскобургготски - лъжливото овчарче
Народът ни предпочете лъжата за тези 800 дни, през които Симеон Сакскобургготски обеща да

оправи България. Сега други лъжи се задават... И така - лъжа безкрай…                   Николай МИРЧЕВ

Пишман политици
Хвърчат ту остри за-

кани в пространството
на бедна България, ту
караници и реплики с
отровна мекота, ту без-
принципно-смешни

изявления. И всичкото
това от кандидат-пиш-
ман политици, които
искат да ни управляват.
И как ще се оправи
скръбното ни Отечест-

во, с тези пощурели хо-
ра ли? Не могат ли да
вземат по една мотика,
да отидат на полето, да
окопаят един ред царе-
вица, а после потни и

уморени, да се самоп-
редлагат за депутати и
министри.  Няма да
имат хал да говорят, не-
щастниците.

Зоица ШАЛТЕВА

Павел Кучински /Полша/, карикатура

Покрай някои разсъждения за старото и

новото име на нашия областен град Добрич

Турското име на Доб-
рич е било Хаджиоглу
Пазарджик. От основа-
ването си като селище
през XVI век до 1882г.
носи това име. След ос-
вобождението решават
да му дадат името на
средновековния българ-
ски владетел на област-
та Добротица, известен
сред народа като Доб-
ротич. На общоградско
събрание край ‘’Шадра-
вана” е взето решение-
то градът да се казва До-
брич. Добрич на два пъ-
ти е бил преименуван в
своята история - от ру-
мънските окупатори и
от комунистите, слуги
на съветските окупато-
ри. Първи го преимену-
ват окупаторите на До-
бруджа -румънците. По
време на румънското
владичество северните
ни съседи го кръщават
Базарджик, за да се за-
личи българския харак-
тер на името.

След подписването на
Крайовския договор
през 1940 г. градът отно-
во си възвръща името
Добрич. Втори път го
преименуват комунис-
тите. Те прекръстват
града на съветския мар-
шал Фьодор Толбухин,
който окупира България
през септември 1944г. с
войските на Трети Укра-
ински фронт. През ок-
томври 1949 г. Добрич
получава новото си име
- Толбухин. Патронът -
маршал Фьодор Толбу-
хин умира по това вре-

ме и в негова чест гра-
дът е преименуван в
края на октомври 1949
г. Маршал Ф. Толбухин
е обявен за почетен гра-
жданин на Добрич през
1946 г., а през 1979 г. по-
смъртно е удостоен с
почетното звание ‘’Ге-
рой на Народна Репуб-
лика България”.

През 1990 г., за 25 се-
птември, Деня на осво-
бождението на Добрич
от румънска окупация,
официално отново е
върнато името Добрич.
Така Добрич дава при-
мер за декомунизация
и скъсване с мрачния
период на съветската
окупация.

Дениел Каракашев:
Преименуването на

Добрич няма нищо об-
що с Първата световна
война. А беше модно
явление. Да припомня,
че освен Добрич имаше
много градове, кръсте-
ни на комунисти: Ста-
лин (Варна), Коларовг-
рад, Ми хайловград
(Монтана), Димитровг-
рад. И не само модно
явление, а доказателст-
во за лакейството бъл-
гарските политици.

Дениел Каракашев:
От Оффенбах е дама-

та. Да си жител на Оф-
фенбах, това е диагноза.
С поредното изказване
дамата показва, колко е
зле с географията и ис-
торията. За да ни се да-
де Бесарабия, трябва
Румъния да ни даде и
Северна Добруджа. А

Южна Бесарабия ру-
мънците я дават на Ру-
сия и са обезщетени със
Северна Добруджа, за
да имат излаз към Чер-
но море. Иначе щяхме
да имаме обща граница
с Руската Империя. А
по повод неудачното из-
казване на наставника
на историческия музей,
мога едно да му кажа,
че са нужни обективни
източници. Историята е
наука, която се обосно-
вава на източници, а не
на гадаене и спекула.
Първата световна война
за Русия свършва с Ок-
томврийската револю-
ция и за руската истори-
ография това е една по-
зорна дата. Следовател-
но по време на СССР до-
ста повърхностно се
гледаше върху Първата
световна война.

Петко Петков:
А дали не е да се из-

мие позорът от раз-
грoма на руснаците в
Добричката епопея???

Даниел Каракашев:
Позорът не е разг-

ромът на руснаците.
Позорното е,  че се
допуща Първата све-
товна война. И за съ-
жаление сме свидете-
ли, как се повтаря ис-
торията, наблюдавай-
ки събитията в Украй-
на. Една неадекватна
външна политика на
ЕС спрямо силно раз-
виващия се национа-
лизъм в Украйна и
спрямо агресивната
политика на Путин.

БОГ с нами!
Нещастник е този, който знае всичко, а не знае Бога!

Свещ.Мирослав ЕНЧЕВ

Който знае Бога, знае всичко!
Борислав ПЛЕСНЕВ

Бог допуска всичко заради нашата възможност да
преминем през много изпитания и да изберем доброто.

Милена Карагьозова

Балчишки телеграф: “Да впрегнеш ангела”
Протойерей Георги ПЕТКОВ: “Не е за харесване”




