БРОЙ 5-6 (29-30), 2016 г.
ГОДИНА ПЕТА
ЦЕНА 1 лв.

ВЕРЕН ПРИЯТЕЛ НА
ВЕРНИ ЧИТАТЕЛИ
Вестник „Литературно земеделско
знаме” закръгли своята петгодишнина и
започва да излиза вече шеста поредна
година. През изминалите пет години той
излизаше редовно без прекъсване и
стигаше до стотици читатели от цяла
България. Спечели си много приятели и
почитатели.
Беше създаден в началото на 2012
година като продължител на притурката на
в. „Земеделско знаме”
„Литературно
знаме”, която започна да излиза две
десетилетия по-рано по идея на Искър
Шуманов. Учредители на „Литературно
земеделско знаме” бяха българските
земеделци, а негови първи редактори
Йордан Борисов, Иван Селановски,
Габриела Цанева и Кирил Назъров. След
това вестникът разшири своята читателска
аудитория.
„Литературно земеделско знаме” дава
широка трибуна за изява на съвременните
писатели земеделци. В него те редовно
отпечатват своите нови стихове, разкази,
хумористични и сатирични творби,
рецензии и отзиви за новоизлезли книги,
публицистични материали и други.
Не са забравени класиците Цанко
Ц е р ко в с к и и С е р г е й Р у м я н ц е в ,
изтъкнатите поети Трифон Кунев, Никола
Ракитин, Йордан Ковачев, Йосиф Петров и
др., както и писатели-земеделци, които
вече не са между живите, като Искър
Шуманов, Стефан Стамов, Андрей
Василев, Георги Киришев, Боян Илиев,
Петър Бонев, Страхил Планинец, Христо
Радев, Йордан Христов, Иван
Белослатински, Петко Згалевски, Стефан
Попгеоргиев, Петко Атанасов и други.
„Литературно земеделско знаме”
излиза редовно благодарение на своите
предани абонати, спомоществователи и
почитатели. И не на последно място
благодарение усилията на сегашната
редакционна колегия: Габриела Цанева,
Маргарита Нешкова и Кирил Назъров.
Вестникът продължава да излиза, ще
продължи да излиза и през следващите
години.
Нека му пожелаем да умножава своите
читатели.
На добър час!

Цанко Генов Бакалов

ВЕСЕЛИ ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ!

/ЦЕРКОВСКИ/
Роден
28 октомври 1869 г.
Бяла черква,
Османска империя
Починал
2 май 1926 г.
София, България

ДАЙТЕ ВИНО
Дайте вино
и ракия,
дайте коня,
шарколия!

МОЛИТВА

РОЖДЕСТВО

Дядо Господи, прости ме,
моля ти се от душа!
С ум и разум надари ме
да не мога да греша.

Сега е нощ, навън снегът блести
в сиянието меко на луната,
камбанен звън тържествено ехти
и тръпне от предчувствие земята.

Запази ми ти сърцето
от зли мисли и неща;
всичко виждаш от небето,
зло на мен недей праща!

С вино жалба
ще разгоня,
с кон години
ще догоня….
Ах, години
отлетели!
Вий, младини
опустели!

САЗЪТ МИ
Ти звънти, ти кънти,
мой яворов саз!
Ветрец лек нек далек
носи твоя глас.

КОЛЕДА

Виж, там на изток приказна звезда
По поля, по нивя
като знамение трепти в небето.
в родний край любим
Поемеш ли по нейната следа
ти кажи как страдай
ще стигнеш чак до Витлеем, където Де не ходих
клетник тук един.
да ви зърна,
Дай на мама, дай на татя
що не сторих
в кошара проста младенецът спи
О, кажи как тъжи,
здраве, сила и живот;
под ласкавия взор на майка свята, да ви върна!
как въздиша той;
мир, любов на всички братя, където хор на ангели звучи
как весден изступлен,
Що не сторих,
и по света изпраща вест крилата:
и добро на наш народ!
няма мир покой.
но Ви няма
жива
мъка
„Роди се Бог! Човешката вина
Иван Вазов
Как в скръб живот скъп
той идва да изстрада на Голгота,
гръд обхвана…
трови и пилей;
в душите да посее светлина,
как сърце за лице
Ей, наздраве,
да победи с любов и вяра злото”.
ангелско милей.
ще да пия
Разсъмва се.Край пътните врати
руйно вино
Как душа за душа
Исуса славят с песни коледари.
и ракия;
искрена трепти;
Камбанен звън тържествено ехти,
за любов живот нов
пак ще яхна
А ехото „Роди се Бог” повтаря...
как ми тя шепти…
враня коня,
Димитър Южнянин
младо време
БЪДНИ ВЕЧЕР
О, звънти, о, кънти,
да догоня…
мой яворов саз!
НОВА ГОДИНА
Ненадейно на небето
Ветрец лек нек далек
Цанко Церковски носи твоя глас.
в тази съща нощ огряла
Ела със тишината бяла,
чудната звезда комета,
с еленовия царствен впряг,
с любовта, в очи изгряла,
хубава, лъчисто бяла.
с магията на цъфнал сняг.
ДАРЕНИЯ
И оставили книжата
за
в.
“Литературно
земеделско знаме”
Ела с мечтата на сърцето
учените влъхви стари,
за спомен, труд и доброта,
Гинка Петрова, Димитровград 20,00 лв.
и на път подир звездата
с усмивка чиста на лицето,
Йото Стамболски 20,00 лв.
тръгнали със скъпи дари.
с наздравица за красота.

Звездичка златна грее,
на пъстра, коледна елха.
Звънят, звънят звънчета,
лети еленова шейна.

И звездата чудно бяла,
както Господ Бог и казал
без и денем да залязва,
над една кошара спряла.

Влей светлина в душите млади,
дай пълна къща със деца
и злато в ниви, цвят в ливади,
над люлки светнали лица.

Отново тук пристига
добрият старец белобрад.
Подаръци ще има
за мене и за моя брат…

Влезли вътре мъдреците,
и сред агънцата бели,
с ореол над къдриците,
малкият Христос видели…

Танцувай в синьото пространство,
окичена от снежен цвят.
С прегръдка сгрей ти всеки
странник,
мир дай на тоя бурен свят!

ЛЗЗ

Дарина Цветкова

Елисавета Багряна

Пенко Керемидчиев

Васил Калфов 10 лв.
Груди Данчев Грудев 10,00 лв.
Петко Огойски 10,00 лв.
Тако Караиванов 10,00 лв.
д-р Христина Обретенова 10,00 лв.
Йорданка Иванова 6,00 лв.
Иван Селановски 5,00 лв.

Скъпи приятели,
БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЧРД!

Литературно земеделско знаме, бр.5-6/2016 г.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
С пожелание за здраве и
незабрава на всичко написано…
Димитър Южнянин на 90 години 16 октомври 1926 г.
Ана Василева - 23 октомври
Петко Огойски - 1 ноември
Кирил Назъров - 2 ноември
Георги Козарев - 6 ноември
Цоньо Неделкин - 16 ноември
Георги Пеев - 4 декември
Тодор Цанев - 11 декември
Владимир Джаферски - 12 декември

ДА СИ СПОМНИМ…
Петко Казанджиев - 22.10.1928 г.
Христо Радев - 3.11.1917 г.
Стефан Попгеоргиев-27.12.1923 г.

РОДНА СТРЯХА
Стихия вие, блъска сняг в стъклата,
вилнее в ледената нощ сърдито.
А в мрака като пряспа страховита
небето висне ниско над земята.
Навън от студ дърво и камък стенат,
но в стаята огнището ме гали.
За кой ли път в такава зимна хала
уют ми дава къщата рождена?
От огъня й въглен жив ще взема,
където и да ида в мен да грее.
А върна ли се някой ден при нея,
тя с майчина любов ще ме приеме.

Димитър Южнянин

ДАЛИ...
Дали от жълтите листа видяха,
но снощи вън покапаха звезди.
Угасна в миг усмивката им светла
на мрака в притаените води.
Тъй моите куплети неизпети
побързаха да отлетят отвъд,
където думите мълчат. И свети
едничък спомен за несбъднат път.

Цоньо Неделкин

БУРНА НОЩ
Тъма, а в тъмата със трясък зловещо
се трака прозорец прогнил...
Ще свърша, но ето, задържа ме нещо:
животът е толкова мил!
Жена ми до мене се стряска в леглото,
тресе я мъчителен сън.
Детето, отдавна заспало дълбоко,
не чува, че буря е вън.
Ей, хлопат отново. Ще счупят вратата...
Мерзавци, как нямате срам?
Не мога последний си час в тъмнината
да бъда спокоен и сам!
Идете си! Взехте ми всичко; вий знайте:
без зрънце е моят хамбар.
Идете си, юди, нима ще терзайте
пак мене ... о, страшен кошмар!
Фучат ми ушите, глава ми се цепи,
треперя и цял съм във пот.
Решил съм... но пак тия мисли нелепи
ме спират... все пак е живот.
Жестоко, но истина - Ад е земята
и жалка е нашта съдба.
Платените шайки ограбват селата,
оставят ни с гладни гърла.
Аз, който обикнах живота, земята,
днес стискам въжето в ръка.
И бързам да стегна в готовата примка
врата си ... О, Боже, прости!
Прощавай дете, че те рано оставям от утре в света сте сами...
***
Излезе на пръсти ... А бурята ревна
и с вой страховит заглуши
печалния стон и въздишка последна.
Нещастник... издъхна, уви...

Тодор Цанев

СЕЛЯНКА В ГРАДА

нови книги

БУРЯТА НИ СПЛИТА В РЪЦЕТЕ СИ

Така бих перифразирал заглавието на новата стихосбирка на нашата
приятелка, колежка и член на редколегията на „Литературно земеделско
знаме” Габриела Цанева. Защото наистина напоследък бури ни връхлитат от
много посоки и ни вплитат в трудно поносимите си обятия. А това не може да
не се отрази върху творчеството ни.
Но глъхнат като шепот думите,
Като цяло поезията на Габриела Цанева се отличава с философска
увисват жестовете разтревожени
паважът гъне се под гумите,
вглъбеност, богата метафоричност, наситена емоционалност и
ръмжат трамвайни коловози.
мисловност…
Такава е и новата й стихосбирка „Бурята сплита ръце”. А в тематично
Пак яхва колелото внучето
отношение
в нея преобладава мъката, страданието, болката. По принцип
и литва с вик по тротоара...
поезията тревожи и импулсира, облагородява и подтиква човека към добри
Ах, нещо ще се случи там
дела. Но тя е и страдание. Най-голямата болка е родила най-силна поезия. В
и пак снахата ще се кара!
поезията авторът споделя своите най-съкровени трепети, своите копнежи,
Но нека, пусто, да се стъмни,
своите тревоги и мечти… И по този начин става изразител на народните
да легне в кухнята до мивката,
въжделения, на народната съдба.
със сълзи шепите ще пълни тя
Няколко пъти прочетох „Бурята сплита ръце”. И преди да бъде издадена
такава й е тук почивката...
като редактор, и след като излезе от печат. И всеки път у мен се потвърждава
Докато в хола гледат мачове,
впечатлението, че съм доловил творческата същност на поетесата Габриела
ще мисли за дома, за стария,
Цанева още преди години, когато писах рецензия за стихосбирката й „Искам
и ще оплаква с всички плачове
себе си”: „Тя е творец с неспокоен, вечно търсещ творчески дух, поет с
една своя, собствена Бългания!
чувствително сърце, човек с жадуваща душа и будна гражданска съвест…”
Петко Огойски
Характерно за нейния творчески свят е, че си е изградила свой стил, свой
поетичен изказ. Той е близък до стила на Гео Милев, който точно преди един
ЖИВОТЪТ
век се бори срещу старите и въвежда нови, модерни форми в поезията и
изобщо в тогавашното изкуство. Търси и постига нови форми ударни,
ПРОДЪЛЖАВА
експресивни, бунтарски… Разкъсва традиционния класически стих, насища
поезията си с напрегната емоционалност и драматизъм. Тези свои стремежи
Изтича времето като река…
въплътява в двете си поеми „Ад” и „Ден на гнева”, които написва и печата в
А и животът ми тече така своето списание „Везни” през 1922г. Те нямат високи художествени
подобно приказка на Шарл Перо.
достойнства, за разлика от „Септември”. Докато тя е едно от произведенията,
Съдбата ми не ме е галила с перо.
които отразяват най-ярко Септемврийското въстание от 1923г.
Уж все стремях се към добро,
В предговорите към двете части от новата книга на Габриела Цанева
а минах и през ада, и през рая.
срещаме съчетание от поезия, проза, публицистика. Подобни нотки звучат
Държах тояга, сърп, перо…
и в голяма част от стихотворенията в цялата книга. Дълбоката мисловност,
И вече наближава краят.
философската вглъбеност, богатата метафоричност и асоциативност бликат
Несетно всичко отминава…
така необуздано от стиховете й, че за да вникне в цялата им същност, човек
Отива си човек от този свят.
трябва да ги препрочита отново и отново. Но дори и да не разбере всичко,
Но не потъва във забрава,
читателят усеща силното чувство, дълбоката мисъл. Дори и да не осмисли
пониква в храст, тревичка, цвят…
точното послание на думите, словосъчетанията, символите, метафорите и
От памтивека, та до днес
асоциациите, читателят усеща магията на поезията в тях. Особено в найсъпътства ни надеждица такава:
хубавите стихотворения, между които бих посочил: „Афазия”, „Светът е
с усмивка, мисъл, жест
цирк”, „Ти”, „Беше нощ и душите ни светеха”, „Семе без криле” и други.
човек и след смъртта остава!
По-голямата част от стихотворенията в новата си книга пряко или
Животът свършва - дълъг или къс,
косвено
авторката посвещава на своята майка. Родени са през будните нощи
но из космичните пространства и
дългите
дни на безсилие пред болката.
въздигана или разпъвана на кръст Без да анализирам поезията й, ще цитирам силния финал на
душата винаги ще странства…
стихотворението, носещо заглавието на страшната диагноза „Афазия”:
Такъв е краят нежелан, но
Ръката ти е топла и топли моята ръка…
неизбежен! След това - забрава…
Завръщаш
ли се, мамо?
За всичко туй е още рано,
По
моста,
животът продължава!…
който изгради отдавна…
Кирил Назъров
Вървиш по мене, зная,
ще те издържа!
В цялата книга прозвучават песимистични нотки, породени от болката и
ОГНИЩЕ
разочарованието от ударите на съдбата, от обществения безпорядък, от
Докато огнище
управленци и политици… Основният мотив си остава неравната борба с
пръска вълшебната си топлина,
коварната болест… И все пак надеждата е жива. Човек никога не бива да губи
има дом, семейство, светлина
надежда. Надежда за майката Надежда и за лирическата героиня. И
в духа.
След залез майките оставят хурките, стихосбирката завършва с оптимизъм:
излизат от становете,
Ето, идва денят,
започват вечерната шетня.
Бабите разказват
ятото отнесе
приказки до топлия джамал,
Есента,
под песента на вренето.
тази година отмина…
Годините се плъзгат тихо Надежда?
като вълшебна шейна.
Да???
Изпиха,
изпепелиха
Габриела Цанева е автор вече на десетина книги,
останалата в душите добрина.
повечето
от които - поезия. Тя е овладяла не само
Децата от пързалката пораснаха
традиционното
и модерно българско стихосложение, но
и полетяха
и
някои
от
разновидностите
на японското. В последните
по света.
си стихосбирки успешно разработва някои от тях хайку,
Майките и бащите
погребаха
хайбун, хайга…
своите
Изгревът пада
майки и бащи.
в краката ми. Тлеещи
Останали по двама в къщи,
дни. Без надежда.
строени за две поколения Не на последно място трябва да посоча и заслугата на
все още се крепят
сполучливите авторски илюстрации за цялостното
без надежда за изцеление.
приятно оформление на книгата. Габриела е
Не смеят и с поглед да попитат
илюстрирала и други свои книги и е доказала, че и това й
какво ще стане После.
се удава.
И намират сили да изпратят
Нека пожелаем успех на новата стихосбирка на
тръгналия пръв Отвъд...
Огнището гасне.
Габриела и вдъхновение за ново творчество!
Седи на пейката в градината
с ръце под пъстрата престилка,
с уста напътствено позинала,
че внучето на люлките кандилка се

Ана Василева

Кирил Назъров

Литературно земеделско знаме, бр.5-6/2016 г.

поезия
ПОКЛОН

ИЗПОВЕД

ЕСЕН В СТЪКЛАТА

РОБСКА УЧАСТ

На Ал. Стамболийски

Цял живот оставах верен,
моя Родино, на теб.
Миг не съм помислил, вперен
другаде за къшей хляб.

В прозореца ми сенките надничат
на тротоарните дървета
и с клоните си пръсти устремени
раззичат челото ми. Спрете!
В прозореца ми есенният вятър
догонва птичите криле.
Отварям го. Като из кратер
протягам две ръце.
И стоплям с шепите си отмалели
премръзналото птичешко сърце.
А вятърът се блъска пак в стъклата
и направлява есенния ден.
И клоните в прозореца ми тракат
и мракът се сгъстява отведнъж,
а в тъмнината тръгват към земята
отронените капки дъжд.

Очи да имаш,
но да не виждаш.
Уши да имаш,
но да не чуваш.
Сърце да имаш,
но да не тръпне.
В лице да те плюят,
а да се смееш
Съвест да имаш,
да е заспала.
Тъй, болна душата
би оцеляла.

Стъпала до небето чак,
а горе твоят мавзолей.
Пристъпвам с вощеница пак
и селянин до мен немей.
В гърди стаявал черна скръб,
сълза отронвам… И стон
привежда селския ми гръб
след моя старчески поклон.

Йордан Борисов

ЗЕМЕДЕЛСКА ПОВЕЛЯ
„Ум царува, ум робува,…
Ум патки пасе!”
Народна поговорка

Грее слънцето засмено,
селянин по пътя праши.
Носи знамето зелено,
вей го над главите наши!
Все усмихнати, засмени,
с пот на чело, с берекет…
Тук, историо, родени
сме земеделците безчет!
С куршум, бесила съдийски
загина Никола Петков,
символа на Стамболийски
и Александър Димитров!
Призив на кумир безстрашен
към всички беше до един.
Днес затуй по пътя прашен
с вдигнати глави вървим!
Нас презират ни юдеи!
Един сред всички съм и аз.
Земеделските идеи
затуй свещени са за нас!
Рисувах, бях математик,
свирех с китара… Бях на „Бис!”
Прописах. Станах политик.
Не станах само комунист!
Цял живот народа спие,
днес разбра кои сте вие.
След „победата” се пие
Е, господа, хак да ви е!
Знам народът вярва в Бога.
Той утре няма да мълчи.
Също тъй и аз не мога,
вярвам, че външно ми личи!
Настъпи върховен момент
днес народът ни гласува…
избира нов президент.
Трябва ли? И кой умува?!

Васил Калфов

ИЗМАМНА ЛЮБОВ
В България не чакай изненади,
не е разчупен стария калъп.
След изборни любовни серенади
на бедния народ обръщат гръб.
Разлюбват го любими депутати,
превзели министерства, парламент.
Любов с тоталитарни демократи,
на нея не залагай пукнат цент.
Потомствен пионер и комсомолец
за мамене е винаги готов.
Той е и антихрист, и богомолец,
с такъв двуличник не прави любов.

Милчо Момчилов

В ДЕНЯ НА ПРОШКА
Препълнена с любов ми е душата.
Прощава тя на другите, прощава.
Но идват често тежки дни, когато
до дъното тя бавно опустява.
И гледам грешника с очи безстрастни.
И нямам сили кротко да го спра,
ръка да му протегна, да му кажа “здрасти”,
причина да открия, за да му простя.

Цветан Лалов

Минах през безброй несгоди,
зорко под око следен
и какво не ме споходи,
ала устоях почтен.
Не потърсих чужда ниша,
бях при близки и при свои,
гдето коренът ми диша
всред планинските усои.
И мечтаех висините,
но с прекършени крила.
Трупах зад гърба злините
и живях с добри дела.

Петър Илиев

ТИ НЕ УСЕТИ ЛЮБОВТА
Любовта човешка, земна,
не я усети ти.
За теб е непотребна,
лишен си от мечти.
Любов свята не познаваш
и образа-светлик.
Долни страсти угощаваш,
непознат, без лик.
В гърди ти вие пусто, празно,
там няма ни живец, ни трепет.
С лицемерие омразно
слушах вълчи шепот.
Движехме в пътеки мрачни,
в нещастните ни дни.
От спомените неудачни
душата се сломи.

Милка Пешева

ЖИВОТЪТ БЕЗЦЕЛНО
ОТЛИТА
В детските ми спомени са живи
годините, когато разкулачиха народа,
когато му взеха кравата, вола и коня
и селския къшей от хляба…
Животът ни кратък безцелно отлита,
да трупаме много пари,
да носим хубави дрехи,
да караме скъпи коли…
Обедняла душата ни страда, не намира
Извор, от който да пие вода,
но не спира да се лута в безкрая,
с надежда за промени във Света!

Живка Танчева

СВЕТЪТ Е МОЙ

Надежда Цанева

От един народ ограбен
Господи, какво излиза?!
Той превръща се в тегоба.
Снежинките са леки и ме носят
Няма съвест. Няма риза.
в небето син, непотъмнял кристал,
Пълен целия със злоба
студът е стогодишен от въпроси,
ту е гневен, ту не гневен,
но още непораснал е за жал.
и ту вижда, ту не вижда...
И във тоя свят последен
А слънцето е бяла орхидея,
в мъки тягостни съзижда!
закичена на синия ревер
О, кажете ми тогава,
въздиша зимата и аз със нея,
с тая робска прокопсия
зареяни в годишния тефтер.
щом във своя път залита
и го люшка всяка сприя,
На пролет се живее по-зелено,
как могъл би да успее
а зимата е помъдрял старик,
във съдбовното си време?
за който все не ни остава време
И щастлив да заживее
освен ако не се стопи без вик.
без да носи тежко бреме?!
Най се лесно управлява
Тогава без снега осиротели
този, който няма риза.
разбираме, без зимата боли,
И в таз дрипава държава,
но тя се връща в клонки разцъфтели
при палача сам той слиза!
и в пролетните, приказни води.
И неистово го моли
да обеси го без време...
Сезонът мразовита, скучна ода,
Че със тия мисли голи
бекрайно, пусто бяла до екстаз
някой други ще го вземе!
е първата ни стъпка към възхода
И во веки и векова,
от южен вятър и от птичи джаз.
той покорен роб остава...
Без стоическа основа
Милена Филипова
сам лежи на гнила слава.

ТАМ

Милчо Присадашки

Дърветата-черна корона
на снежната, бяла земя
и ветрища зимни се гонят,
понесли вечерна искра.
Лудува във виното бяло
несбъднато утро и блян,
сърцето копнее за ново начало
в нетленното ТАМ.
Където се ширят простори,
окъпани в ясна зора.
Ще бъда ли някога, скоро
в онази далечна страна?

Димитър Бойновски

КУЛИ КРАСИВИ ГРАДИХ
Изминах години в живота си тежки.
От много нерадости в пътя си пих,
макар че мечти до мечтите редих,
запътен със устрем и пламък човешки.

СТРОФИ
Вълкът
в своята кожа
врагът ще убие.
И сам ще изяде
своята мърша.
Поетът не е лепило
да бъде залепен
за другиго.
Парадният вход
не съществува.
Към теб вървя
и моята любов
в теб се приюти,
когато всичко ни дели.
Преди време
изгарях в живота,
сега изгаря ме той.
В този свят
на гарвани
дните се подреждаме
като софра,
поделяме ги с други.
Кога и как?
Искаш да обичаш.
Възрастта е строга Уморени крачим
в раковина.

МОМИЧЕ

В стаята влезе момиче
и внесе букет от кокичета.
Безгрешен и грешен аз вярвах /слепешки/ Пролетен аромат се разнесе,
лъхна на младост и свежест.
и кули красиви със обич градих,
зазиждайки своите тръпки лудешки.
Кокичето като сняг се белее,
момичето нежно се смее.
На кулите всяко стъпало "красих"
Хубаво, мило момиче
с длето на своите земни болежки,
ти
си същинско кокиче!
но с всяко стъпало се раждаше стих.

Харалан Недев

ОТ ЕДИН НАРОД
ИЗМАМЕН

ЗИМНА ОДА

Светът е мой и аз съм на светът.
Днес тези прости думи огряват моя път. И как ще я кръстя пред всички,
Жалкото си тесногръдие изгорих вече аз намерила ново небе.
на бунта във пожара, в решителния час. На мене самата прилича,
защото е в мойто сърце.
Прости, Родино, аз верен съм ти, знай.
Аз искам ти да бъдеш навеки земен рай.
Вяра Дамянова
Обичам те! Но вече любя и света.
За мен едно сте вече кумир в една борба.

Но време се мина и ето, че свих
във джоба си малко вързопче от грешки
от дните ми ранни и късномладежки,
от погледи чужди дълбоко ги скрих.

Петко Згалевски

Елена Тилева

Смъртта те грабва с лакти и нозе...
Ненужно
е бясно препускане
в очертанията на елипса.
Нещо ново се пробужда.
Улови го - с блян...

Йорданка Христова
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позиция

ПОСЛЕДНОТО УБЕЖИЩЕ НА КОМУНИЗМА...
ГЛЕДНИ ТОЧКИ
Хората си гледат хала,
властници си гледат келепира
и обират ни без жал,
а Европа гледа ни сеира!

ЕХО ОТ
ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ
ИЗБОРИ
Ум в главите ли ни
няма, та
от две злини
избрахме по-голямата!

Бодил Розин

ИЗБОРИ 2016 г.
На 85-та година
не ме подмина
да избирам президент
в ден, в който съм роден.
И му желая да остане
с народа като мен!
Е, и да не бях 85 прескочил,
пак щях да Ви кажа наздраве!
И някой и за президент да ме посочи,
ще си направя сам отвод,
различен от не един идиот!

Георги Козарев

БЕТИ, ЦВЕТИ И ВЪЛКА
Бети, Цвети и дружина
тръгнаха през близката градина,
за да стигнат до море
през Китенското дефиле.
Но ги срещна там вълкът
и си каза този път:
- Ще изям едно дете!
Казвайте кое ще е?
Бети каза бързо не!
Цвети пък извика “Оле, ле…е!”
А другите деца
избягаха в близката вода.
И вълкът останал сам.
- Пак нищо няма да изям!

Петър Петров

ПОЖЕЛАНИЕ
Казваш, Генерале:
Народа се освободи
от страховете…
- Дано от тях те пазят Боговете!

ОТГОВОРА НА
“СЛЕПЦИТЕ”
Ад… Рай… - бай кютук,
питаш тя била турук…
- Харесаха я, които ясно виждаха,
че става и за юмрук…

ВЪПРОСИ
Генерала слязъл от небето
пребори този от полето…
И се пита във задачата:
- Кой е по-властен и червен
и в преценките си кой е по-зелен?

Амиш Вешкова

Комунизмът, като идеология, налагана и втълпявана на бедните слоеве от населението
на земята, претърпя пълен провал в световен мащаб. Но идеолозите на тази доктрина на
пролетариата са живи и те, които се хранеха и живееха от тази химера комунизъм, трябваше
да
я облекат в нова опаковка и да я поднесат като нова стока, на бедните и гладните леви
Христо Ботев:
избиратели. Те днес вече не обявяват за главен техен враг капиталиста буржоатаексплоататор, омразният частен собственик,защото те самите станаха богаташи, но се
„Патриот е душа дава“
ориентираха към външният на нацията чуждоземен враг експлоататор - той сега е главният
-Не! Не дава, а продава!
виновник и враг на комуниста! Оседлавайки и приемайки националните идеали за свои,
комунистите вече се настаниха в последното си убежище на национализма, и окупирайки го те
ще следват своите предателски цели да ни присъединят към Путинова Русия, чиито слуги
„Тежко, брате, се живее
бяха
и до ден днешен си остават. Целият им път на развитие - от 45 годишното им управление
между глупци неразбрани!“
на България до днес, преминава през едни и същи пропагандни лъжливи послания, двуличие
-Тежко, ако не успееш
и демагогия! Днес те успяха да спечелят президентските избори и да завземат президентския
като тях и ти да станеш...
пост, с което дават заявката си в предстоящите извънредни избори да спечелят и мнозинство
в парламента и с това да поднесат на тепсия Родината си на Русия, или по-точно на
Путиновата върхушка!
„Ах, ръка си кой ще турне
Нашият народ е изморен и обеднял, политически неориентиран, и търси спасение от
на туй сърце, дето страда?“
тежкото
си положение, като се поддава на лъжливата пропаганда на комунистите. От
-Ала в нея що ще турнеш
съпротивата на тази лъжлива пропаганда ще зависи нашето бъдеще и по кой път ще тръгне
за отплата, за награда?
България. На комунистите вече не им е нужен ЕС, защото те успяха да усвоят субсидиите на
капиталистите от запад, напълниха си достатъчно гушите, и по тази причина те ще се стремят
„Кажи ми, кажи, бедни народе,
да ни пришият към своите червени братя от Евразийският съюз. Ще го позволим ли? Как да се
предпазим от такъв сценарии?
кой те в таз робска люлка люлее?“
За мен пътят е само един - да разобличаваме всяка тяхна лъжа, изречена в миналото и
-Тоз, който ми шепне: „Ти си свободен!”
сега.
...и песни приспивни ми пее...
И в миналото и сега, всички техни лъжи са съшити с бели конци. Те атакуваха врага си като
го оклеветяваха, опозоряваха със серия от непрекъснато повтарящи се едни и същи лъжи и
„Подкрепи и мен ръката!“
след това, когато бяха на власт, го въдворяваха в лагерите. На репресивните лагери, в които
-За да грабя от хазната...
въдворяваха без съд и присъда, слагаха името Трудово възпитателно общежитие , а
всъщност това си беше лагер, в който се убиваше политическият противник. Убиваше се
физически, убиваше се и духовно, убиваше се целият му род и роднините му, като не им се
Стоян Михайловски:
даваше работа и не им се даваше възможност за развитие и реализация. Лъжеха, че строим
„Напред! Науката е слънце,
социализъм и се плануваха петилетни планове, които се изпълняваха предсрочно, а народът
което във душите грей!“
беднееше .Управляваше се с постановления, на принципа на колективната безотговорност, в
-Така е! Ала кухо зрънце
условията на сто процентна държавна собственост.
Днес ние плащаме висок данък за унищожаването на вековното еволюционно развитие на
ще ли поникне и узрей?..
икономиката на държавата ни, с налагането насилствено на държавният комунистически
строи, с отнемането на частната собственост. Ако това не беше се случило, ние сега щяхме да
„Върви, народе, възродени!
имаме една основна база от частни собственици, които бързо да се развият и да се изравним с
Към светли бъднини върви!“
другите страни. Вместо това, ние имаме население от наемни работници, които търсят път как
-Шегуваш ли се, бай Стоене!?
пак да станат наемни работници на партии и червени олигарси, които владеят голяма част от
Зад мен, пред мен все тъмнини...
производството на държавата.
Това ли е пътят ни? Ще го позволим ли?
АПОСТРОФИ

Христо Ангелов

Петко Ношков

КАК ДА ОЦЕЛЕЕ ДРЕБНИЯТ И СРЕДНИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
В БЪЛГАРИЯ?
В многобройните ми срещи със земеделски производители (членове на ОЗПСБ, а и не само) винаги съм поставял въпроса за това как
можем да решим проблемите на малкия и среден бизнес. И винаги съм подчертавал, че можем да го решим само заедно.
Индивидуалността е хубаво и полезно нещо, но в случая не върши работа. Не зная дали битността на българина в миналото и днес, както и
условията, при които е живял и живее днес, са предпоставка за това.
Да вземем за пример днешните малки и средни стопани. Не стига, че са изоставени от държавата, но и сами не виждат, че начина по който
работят, им позволява само да оцеляват физически (за сега). Дребният и среден стопанин е натикан в ъгъла, и ако иска да оцелее и да се
развива, трябва да има защита на интересите му.
Да вземем за пример страните от западна Европа. Там няма фермер,който да не членува в сдружение или браншова организация. Без
това не би оцелял. Само по този начин би могъл да разчита на взаимопомощ при работа; да използва пълноценно наличната техниката, да
разчита на навременно изкупуване на продукцията, или снабдяване с посевен материал, торове, хербициди. Понеже са дребни, не могат да си
позволят да имат всичко необходимо за обработката на земята и за прибиране и съхранение на продукцията. На второ място: реализацията на
произведената продукция и закупуването на необходимата техника: торове, препарати, семена и други е по-изгодно, когато купуваш на едро.
Ако прибавим и това, че държавата ги стимулира и подпомага в тези начинания, няма защо да се учудваме, че резултатите им са по-добри и че
живеят по-спокойно и по-заможно.
Как да се излезе от тази ситуация?
Как тези, които са решили да се занимават със земеделие биха могли да се отърсят от предразсъдъците и заработят по нов начин?
То е ясно, че държавата доброволно няма да улесни малкия и среден стопанин.
Това, което правят браншовите организации на регионално и национално ниво (изключвам едрите, те са организирани благодарение на
парите си и доста умело се възползват тях) е да дърпат чергата към себе си. Така не става! Това е пагубно. Тук трябва една неправителствена
организация, като Общият земеделски професионален съюз в България, да защитава правата на всички.
Трябва ни нова концепция за развитието на малкия и среден бизнес в земеделието. Да се знае, че той е по-перспективен от всичко и е
основа за изграждане на гражданското ни общество, за което всички бленуваме. И за да не съм голословен, ще посоча само няколко мерки,
които са неотложни, а се надявам да бъда допълнен от вас, драги читатели на в. "Литературно земеделско знаме".
Предлагам, и не само аз, а и от името на цялата организация следните мерки:
Първо - опростяване процедурите по кандидатсване и признаване на мярка 9 от ПРСР.
Второ - създаване на специализирана земеделска банка, която да отпуска кредити при ниски лихвени нива за малките и средни стопани
(трябва, обаче, да има ясни критерии за малък и среден земеделски производител). Днешните търговски банки имат убийствени лихви на
кредитите.
Трето - изпълнят ли условията по мярка 9 от ПРСР, земеделските производители ще могат да затварят цикъла и с големите търговски
вериги.
Има още и още какво да се предложи, но трябва всички да поемем отговорността за бъдещото си. Има два пътя - единият е да продължим,
както досега, а вторият е да тръгнем бързо по европейският път на развитие.

Велико Златанов,
Председател на ОЗПСБ
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без души.
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БУНТОВНИТЕ ПЕСНИ НА ДОБРИ ЧИНТУЛОВ
Преди 130 години тихо угасва физическият живот на един родолюбив
будител, творец, учител, дочакал тържеството на заветния си копнеж
Освобождението на България от петвековното турско иго. Добри Чинтулов,
колко малко знаем за неговата биография? Дори годината на неговото
рождение е спорна 1822 или 1823 г., но повече от век едва ли има български
родолюбец, който да не помни поне едно от малко запазените му
стихотворения: Къде си, вярна, ти любов народна; Стани, стани юнак
Балкански!; Вятър ечи, балкан стене и др. песни-химни на революционния
възторг.
Знае се, че е роден в гр. Сливен в бедното, многолюдно семейство на
тепавичаря Петър Чинтулов. Расте по времето на съдбовни събития, свързани с
открити бунтове срещу безправието на робството, чието бреме е станало
непоносимо. Руско-турската война от 1828-1829 г. раздвижва надеждите на
Сливенци, но турските власти отново и отново ги смазват.
Още шестнадесет годишен Добри ще тръгне към Балкана “да си търси
честта”, с комат хляб, малко дрешки и двадесетина гроша в торбата. Установява
се за месеци в гр. Търново древната българска столица, където работи като
ратай, посещава килийно училище и си признава: понаучил съм малко гръцко
писмо и четмо. Скътал в сърцето си любовта към родния край, към родината от
легендите за миналата свобода, той минава Дунава, да търси възможности за
по-високо образование. В центъра на Букурещ има цяла чаршия на
балканджии търговци с някои от които той се среща. В Букурещ сливенският
юноша престоява повече от година, където учи в елино-гръцкото училище на
братя Христиди.
През лятото на 1839 г. пристига в Одеса жаден за още образоване, за да е пополезен на поробените си братя. Получава подкрепа от български търговци.
Става стипендиант в Околийското училище, а после на Херсонската духовна
семинария в педагогическия й отдел. Там, в Одеса, се среща с Найден Геров,
Ботьо Петков /бащата на Христо Ботев/, Сава Филаретов, Иван Богоров,
Никола Михайловски и много други будни български възрожденци, които
учат там. Духовният мир е родолюбив, славянофилски, просветителски.
В Одеса Чинтулов се потапя в руската литературна класика. Тя му помага да
изрази обичта си към поробената родина със средствата на една висока
поетична култура. И неговото поетично творчество остава живо и до днес не
само с патриотичният заряд, който носи, но и с майсторството на поетичния
изказ:
Небесна радост там живее
покрай студената вода;
там вятърът кога повее
в сърца разлива веселба.
Или:
Аз минах селото Преслава,
достигнах и до таз морава
и като гледам тез места,
макар да нямат те уста,
кръвта ми силно те вълнуват
и на душата ми хортуват:
Запри се, та си почини
при тез свещени старини!” и т. н.
През 1850 г., Добри Чинтулов се завръща в България и родния си
град,където става учител. Той преустройва училищното дело. Въвежда
изучаването на история, география, физика, аритметика, геометрия,
изучаване не само на български, но и на руски език. Съдейства за
организирането на читалище. Посвещава се изцяло на просветителска дейност.
До края на живота си остава предан на учениците си, на читалищните и
църковни дела.
Голяма част от творчеството му е изгубено. Житейските му тегоби не
свършват. Здравето му се влошава. Полусляп и грохнал, учителят, творецът на
бунтовни възрожденски стихове-песни дочаква Освобождението.
Приветствието на сливенци към първите руски войски, стъпили в града, е
произнесено от него.

Маргарита Нешкова

ВЯТЪР ЕЧИ, БАЛКАН
СТЕНЕ
Вятър ечи, Балкан стене,
сам юнак на коня
с тръба зове свойте братя:
всички на оръжие!
Дойде време, ставайте,
от сън се събуждайте,
доста робство и тиранство,
всички на оръжие!
Който носи мъжко сърце
и българско име,
да препаше тънка сабя,
знаме да развие!

БЪЛГАРИ ЮНАЦИ
Българи юнаци,
ще ли още спим?
Дигайте байраци
да се освободим!
О лъв! Събуди се
от дълбоки сън,
силно провикни се
от Балкана вън.
Сбирай си децата
в гъстите гори,
силен им в сърцата
огън разпали!

Добри Чинтулов

Всеки земеделец знае, че през 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на народното
просвещение в правителството на Стамболийски, по предложение на група интелектуалци
внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските
народни будители. Денят съвпада с църковния празник, на който се почита паметта на светеца
Йоан Рилски Чудотворец.
Министерството на народното просвещение излиза с окръжно №17743/28.07.1922 г., според
което 1 ноември е определен за „празник на българските будители, ден за отдаване на почит
към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България“. На 31
октомври 1922 г., излиза постановление на Министерския съвет за обявяване на празника. На 13
декември същата година 19 Обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение на
Закона за празниците и неделната почивка, а указът е подписан на 3 февруари 1923 г.

Всеки българин пази в сърцето си имената и делото на народните будители. Нека
днес ги споменем и запазим минута мълчание:
Свети Иван Рилски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф
Бдински, Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър
Богдан, Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит Бозвели, Неофит
Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги
Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Димов /Караджа/, Хаджи
Димитър Асенов, Любен Каравелов, Захарий Стоянов, Добри Чинтулов, Иван Вазов,
Григор Пърличев и много други. Народни будители са не само хора от миналото, но и от понови времена, защото всяко време има нужда от своите будители, от своето пробуждане.
По повод обявяването празника на народните будители за общонационален, министър
Стоян Омарчевски казва: „...първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко
ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и
упование, сила и импулс към дейност и творчество.”

КОРЕНИТЕ В МЕН ГОВОРЯТ
В новата си стихосбирка „Корените в мен говорят” Маргарита Нешкова
се връща към своите родови корени, към изконните български корени и
ценности. Макар и те да са засегнати от ерозията, предизвикана от
властолюбци, лицемери и престъпници, все пак й дават сили и вяра, крепят
я по житейския път, изпълнен с толкова изпитания.
Цялата книга е наситена с богата поетична и емоционална атмосфера,
със силен патриотичен заряд. За това говорят красноречиво
наименованията на отделните части: „Родино, люлка моя свидна”, „Народе,
обич моя”, „Родино моя ненагледна”, „Свобода или смърт”, „Под
свободните български знамена” и т. н.
Стихотворенията изразяват нейното родолюбие, преклонението й пред
народа и пред велики българи и герои, отдали живота си за България,
оставили трайни следи в националната история: Отец Паисий, Васил
Левски, Христо Ботев, Гоце Делчев, Никола Петков, Петко Д. Петков,
Стефан Стамболов, Мра Рачева, героите от Априлското въстание и т. н.
Възпявайки героите, отдали живота си за България, авторката стига до
другата важни опори на българина през вековете, които също са
допринесли за оцеляването на българщината това са празниците и
народните обичаи, обреди Вликден, Лазаровден, Трифон Зарезан и т. н. Все
в този дух е възпяла величеднвената българска природа и най-вече нашите
планини Пирин, Стара планина, Витоша, Рила…
Да пожелаем на талантливата поетеса здраве и вдъхновение за нови
книги.

ЛЗЗ

ЗЕМЯ
Земя - благословена, свята,
Човечество, приличащо на теб,
ти помниш болка и насилие
чувстваш раните от тях,
хуманност ангелска и отстъпление
и на паразитите ехиден смях,
като след грях...
Разкърши снагата си могъща,
паразитите върни на ада!
Ще има кръв твоята кръв
невинна, огнена и чиста,
когато ги отделяш от плътта си,
но разкърши снагата си могъща
и паразитите свали от теб!

Маргарита Нешкова
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ЗА УБИТИТЕ ГЕРОИ - ИЛИ НАЙ-ВИСОКОТО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ, ИЛИ МИНУТА МЪЛЧАНИЕ...
Гневна съм.
И причините за гнева ми са много, и не са от
вчера.
Вчера, когато баща ми получи покана от
председателя на „Съюза на репресираните от
комунизма памет” да присъства, заедно със свои
близки на „тържествено връчване на посмъртни
отличия за горяни, дали живота си в борбата
срещу мракобесния болшевишки режим след
09.09.1944 г.” Писмото продължава така: „Сред тях
е и Вашата родственица Цветанка Цанева” и т.н. и
т.н. Поканата идва от тези, по чиято инициатива е
стартирана законовата процедура за
награждаване с държавно отличие. Но, всъщност,
те не знаят кого точно награждават.
„Родственицата” на баща ми Цаньо Цанев,
„Цветанка Цанева”, е сестра на неговата майка.
Вярно, тя е известна с много имена Цена Чалъкова,
Цветанка Стефанова, Ценка Георгиева, Цветана
Попкоева...
В регистъра за умиранията от 1952 г. е записано
- “Акт за смърт на Цена Стефанова Чалъкова,
родена на 19 април 1929 г., умряла на 25 април 1952
г. в 23 часа и 30 минути.... смъртта е последвала в
следствие на изпълнена смъртна присъда...
Починалият е дъщеря на Стефан Георгиев поп
Коев и Велика Иванова Христова. За
действителността на смъртта се удостоверява от
съобщение на Русенската окръжна прокуратура.“
Е, както и да гледаме, не е Цанева...
Потърсих в Държавен вестник указа на
президента, с който са наградени убитите горяни.
Не го намерих.
В сайта на българското правителство намерих
кратко съобщение от заседание, проведено на
23.11.2016 г. - „30 УЧАСТНИЦИ В ГОРЯНСКОТО
ДВИЖЕНИЕ СА ПРЕДЛОЖЕНИ ПОСМЪРТНО
ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОРДЕН „ЗА
ГРАЖДАНСКИ ЗАСЛУГИ”.
Сред наградените, видях името само на една
жена, Цветанка Георгиева-ЧОЛАКОВА..., дори не
„ЧАЛЪКОВА”.
Кого награждават?
Знаят ли, кого награждават?
Гневна съм, защото дори имената на героите,
които получават държавно отличие, не се знаят от
тези, които ги предлагат за награда... не се знаят и
от тези, които им дават наградата...
Как да очакваме, че имената на героите ще
станат знайни за обществото?
Как да очакваме, че обществото ще оцени
живота и саможертвата им...
И съм гневна.
Защото орденът „За гражданска заслуга”,
според хералдиката на държавата ни / ЗАКОН ЗА
ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ, Обн. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2003г., доп.
ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.43 от
22 Май 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.,/ е
третият по старшинство орден /чл.2, ал.2, т.3/. Да
се даде този орден за граждански заслуги на жив
човек е добре това е признание за делата му и
стимул за граждански активно поведение и нови
граждански заслуги в бъдеще; да се даде
посмъртно за граждански заслуги на лице, което
след като е извършило граждански значими дела, е
починало в леглото си с мисълта за добре изживян
живот, също е добре почита се делото и паметта на
такъв човек.
От друга страна да се награди за граждански
заслуги с третия по степен орден човек, който е бил
убит в защита на идеала си, който е идеал и на
обществото, което го награждава, е меко казано,
подигравка. За горяните, убити в сражение, или
при изпълнение на смъртна присъда,
единственото достойно отличие е орден „Стара
планина с лента”.
Според чл. 4, ал.1 „С орден "Стара планина" се
награждават: 1. български граждани - държавни глави и
ръководители на правителства, министри, политици,
обществени дейци, културни дейци, военни лица и
представители на духовенството, които имат
изключително големи заслуги към Република България”.
Видно от чл.2, ал.2 Орден "Стара планина" е с лента и без
лента: 1. с орден "Стара планина" с лента се награждават
държавни глави, министър-председатели, а в изключителни
случаи и български граждани; на наградените се връчва и звезда
на ордена.”

Според мен, случаят е изключителен, защото
горяните, воювали със слово и оръжие срещу
комунистическия режим и в защита на
демократичните ценности и дали живота си в тази
борба, са сред българските граждани с
изключително големи заслуги към Република
България. Ако законът не предвижда този орден да
се присъжда посмъртно, отговорът ми е само един
-

23 Ноември 2016, Сайт на българското правителство:
„30 УЧАСТНИЦИ В ГОРЯНСКОТО ДВИЖЕНИЕ СА ПРЕДЛОЖЕНИ
ПОСМЪРТНО ЗА УДОСТОЯВАНЕ С ОРДЕН „ЗА ГРАЖДАНСКИ
ЗАСЛУГИ”
Правителството предлага на Президента на Република България да
издаде указ за посмъртното удостояване с орден „За гражданска заслуга”
на 30 командири на горянски отряди и на самостоятелни бойци за
големите им заслуги за развитието и укрепването на гражданското
общество, демократичните институции и за защитата на човешките права
и свободи. Това са: Васил Златевски, Тодор Филипов, Стойчо Караджов,
Герасим Тодоров, Христо Бузов, Иван Тасев, Петър Дойков, Петко
Китиков, Георги Комитов, Минчо Михов, Атанас Баталов, Спас Райкин,
Стефан Генчев, Спас Иванов, Кольо Господинов, Цанко Цанков, Цветанка
Георгиева-Чолакова, Атанас Баташки, Добри Чапуков, Христо Пенчев,
Пеньо Михов, Георги Стойнов, Кръстьо Хаджииванов, Стоян Денев,
Стоян Гергинов, Яни Магриотов, Фаик Алиев, Сюлейман Павлов, Али
Кехайов, Атем Гуйчов.
Инициативата е на Съюза на репресираните от комунизма „Памет”.
Горянското движение се е борило срещу тоталитарната власт след 9
септември 1944 г. Кулминацията му е в периода 1952-1953 г., когато е
наброявало 3130 души в близо 160 чети, голяма част от които са избити от
комунистическата власт. Те са се противопоставяли на съществуващия
репресивен режим, отстоявали са ценностите на демокрацията в защита
на основни човешки права и са посветили живота си за промяна на
ситуацията в България.
Награждаването им е проява на държавната воля за политическа и
морална реабилитация на жертвите на режима и е в съзвучие с редица
национални и международни актове, по които България е страна като,
например, Резолюция 1096/1996 на ПАСЕ относно мерките за
разграждане на наследството от бившите комунистически тоталитарни
режими, Резолюция 1481/2006 на ПАСЕ за необходимостта от
международно осъждане на престъпленията на тоталитарните
комунистически режими, Пражката декларация за европейската съвест и
комунизма от 2008 г. и др.”

законите се пишат от тези, които дават ордените - ако искат да
почетат паметта на героите, нека да променят законите.
Гневна съм.
Защото тези, които днес раздават ордените и правят законите
се опитват да измият ръцете си, хвърляйки огризки на гладното за
справедливост общество. Най-непростимото на сегашните
управляващи не е това, че са бивши комунисти и хора с нечисто
минало и настояще, а това, че се маскираха като „десни”, „сини”,
„демократични” и по този начин дискредитираха, подмениха и
унищожиха тези понятия и идеи. Време е да се покаже какви са.
Е, може би съм много крайна, но гневът ми не е от вчера.
Моята битка за осветяване на комунистическото минало, на
истината за лагерите, затворите и горянскто движение започна
много отдавна през лятото на 1990 г., след загубата на първите
демократични избори. Тогава, за четири месеца се срещнах с
много хора, минали през чистилището и ада на комунизма и
участвали в горянското движение... Тогава написах първата си
книга „Миналото в мен”, която посветих на сестрата на баба ми
ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА ПОПКОЕВА /ЧАЛЪКОВА/... и на
всички мъртъвци без гробове...
Гневна съм, защото имената на героите потъват в забрава, а
предколедно и предизборно властниците се кичат с тяхната
гибел... и така погребват идеалите им.
Защото - за мъртвите герои или най-високото държавно
отличие, или минута мълчание...
Аз предпочитам второто...
И не присъствах на
награждаването.
Прочетох краткото
прессъобщение в сайта
на Президента на
Републиката: „Малцина
са оцелелите, повечето
загиват в битките или са
заловени и убивани без
присъда.”
И отново съм гневна.
От „зората на демокрацията” се повтаря мантрата „убивани
от комунистите без съд и присъда”... „без съд и присъда”... „без
присъда”...
Не. Участниците в горянското движение не са били убивани
без съд и присъда. Жертвите на комунистическия режим не са
били просто убивани, затваряни, изтезавани... Те са били
осъждани на смърт, на затвор... на живот без бъдеще.
Волното или неволно използване на това словосъчетание „без
съд и присъда”, без съд, без присъда... втълпяването му в
общественото съзнание е опит да се оневини държавната машина
на Народна Република България. Това е опит да се внуши на
обществото, че горяните, земеделците-николапетковисти и
другите „врагове на народната власт” са станали жертва на
издевателства от страна на отделни хора някои, завладени от
мъст, други превишили правата си, трети просто садисти...
Време е да се каже НЕ. Държавата е убивала гражданите си.
Българските народни съдилища са осъждали на смърт и са
убивали инакомислещите. Законът на тоталитарната държава ги
е убивал. И всеки опит да се скрие държавата зад нейните
мракобесни послушници е опит да се оневини тази държава. Това
е опит да се осъди „оръдието на престъплението”, а не
престъпникът.
Не се питам защо е така. Отговорът е очевиден, но никой не
иска да го види. И съм гневна.

Габриела Цанева

21 Декември 2016 | 16:37, Сайт на Президента
на Република България:
Президентът към наследници на горяните: За
освобождението ни от тоталитаризма са се
жертвали хиляди и не трябва да допускаме
подмяна на историята.
Комунистическият режим и неговите наследници
направиха всичко възможно да подменят историята и да я
заличат, но ние никога не бива да забравяме, че свободата не ни
е дар, че за нея са се пожертвали хиляди хора в разцвета на
силите си. Това заяви президентът Росен Плевнелиев

на тържествена церемония в Гербовата зала на
„Дондуков“ 2, на която връчи посмъртно орден „За
гражданска заслуга“ първа степен на тридесет
участници в Горянското движение.
Наследници на борилите се за демократичните
устои на страната приеха отличията, връчени в
знак на благодарност за изключителни заслуги и
усилия за укрепване на гражданското общество, за
защита на човешките права и свободи и за
съпротива срещу тоталитарния режим.
За съпротивата срещу тоталитарния режим
бяха отличени Васил Иванов Златевски, Тодор
Димитров Филипов, Герасим Тодоров Николов,
Христо Янчев Бузов, Иван Пенчев Тасев, Петър
Димитров Дойков, Стоян Янев Гергинов, Георги
Иванов Комитов, Атем Гуйчов, Пеньо Христов
Михов, Георги Маринов Стоянов (Търпанов),
Минчо Петков Михов, Цветанка Стефанова
Георгиева - Чолакова, Стефан Димитров Генчев,
Кръстьо Иванов Хаджииванов, Стойчо Христов
Караджов, Кольо Димитров Господинов, Атанас
Иванов Баталов, Атанас Борисов Ваташки, Тодор
Димитров Филипов, Добри Христов Чапуков,
Фаик Алиев, Яни Стоянов Магриотов, Спас Асенов
Иванов, Петър Димитров Дойков, Сюлейман
Адемов Палов, Стоян Хаджиев Генев, Христо
Пенчев, Петко Маринов Китиков, Цанко Иванов
Цанков, Спас Тодоров Райкин и Али Рези Кехайов.
„Това са достойни българи, които много рано са си дали
сметка, че властта на комунистите налага нова и
неадекватна държавна система и обществена уредба, които
рушат изконни човешки ценности, като заличават вярата,
свободата и човека като личност“, заяви държавният

глава и напомни, че и новите поколения дължат
почит и памет на 10 000 българи горяни.
„Малцина са оцелелите, повечето загиват в битките или
са заловени и убивани без присъда. Семействата им са
преследвани и потискани в продължение на десетилетия“,

припомни президентът и отново призова за
разкриване на истината за тоталитарния режим и
за осмисляне на поуките от него, за да не се повтори
никога повече погазването на демократичните
ценности и човешките права.
„Отдавна битува твърдението, че, ние, българите, не сме
имали своя бунт, своята революция срещу съветския режим и
комунистическата власт. Че режимът се е установил в
България без никаква съпротива от страна на населението.
Това не е истина. Българите не само оказват съпротива, но
всъщност са първите, които се вдигат на бунт срещу
зверствата на тоталитарния режим“, категоричен беше

Росен Плевнелиев.
„Някои престъпления срещу българския народ нямат
давност“, добави държавният глава и призова

съвременните политически лидери да осъдят
гласно нарушаването на демократичните устои, да
продължат да търсят и популяризират истината за
случилото се през изминалия век.
В рамките на церемонията държавният глава
връчи Почетен знак на президента на Отец Паоло
Кортези - католически свещеник, чиято кауза е
бившият концлагер на остров Персин да се
превърне в Мемориален парк на жертвите на
жестоките репресии на тоталитарния режим.
Росен Плевнелиев оцени високо усилията на Отец
Кортези и напомни, че България е единствената
европейска страна, която няма подобен
мемориален комплекс за жертвите на
тоталитаризма. Президентът изрази готовността за
сътрудничество от страна на президентската
институция за изграждането на Мемориалния
парк. „Не трябва безучастно да гледаме как историческата
подмяна се случва пред очите ни. Наша е отговорността да
разровим праха на миналото, за да потърсим истината“, каза

Росен Плевнелиев.
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Указ № 415 за награждаване посмъртно на
Цветанка Стефанова Георгиева-Чолакова с орден
„За гражданска заслуга“ първа степен
С укази от №399 до №428 трийсет убити горяни
са „наградени посмъртно” с с орден „За
гражданска заслуга“ първа степен.

