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ВЪВЕДЕНИЕ
Това е сборник от авторски материали, намерили място в родната преса в годините на политическия ни преход.
Отразяват мисли и чувства за факти, събития, обстоятелства
и ситуации в отговорно прието присъствие в политиката.
Показват съпътстващата го борба между емоции и разум.
Което означава, изживяно истински, по ч о в е ш к и. С вярата, че станали публични, обясняват позиции и действия в
търсенето на истинското и обществено полезното….
Обратното му изживяване, е основа за сравнения на
страсти, в кръговрата на у с и л и я т а, според валидните
за времето си с ъ о б р а ж е н и я за п р а в о т а. То поражда разбирания за случилите се вече неща, заменящи
знанието с опит. За действителност, от която вестникарски изрезки са набъбвали, но отраженията все още носят
огорчения от неразбиране на начала и последици.
Сега, тя вече е минало. Единственото основание за
т р е з в разбор на правени във времето анализи и оценки.
За да се сложи някаква граница за бягства от заблуждения,
че неведението ни прави спокойни. Изисква го истината,
неподбираща за своя опора умствените качества на човека, а природната му вроденост да съществува върху нея.
Именно тя ни подсказва, че и разумът има последна стъпкада признае, че безкрайно много неща надхвърлят възможностите ни. Иначе, как щяхме да вярваме в свръхестественото, което обаче, не е поле на политиката ? До него, Ние
смъртните, нямаме достъп…..
Д.Арнаудов
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Време на политическа наивност и идеализъм
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ДЕЙСТВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНО
ЕДИНЕНИЕ

/ интервю на Христо Георгиев за в. „ Народна армия”,
публикувано в брой 12353/ от 18.01.1990 г. /
- Представете се, ако обичате…
- Роден съм в град Кърджали. 40- годишен съм. Женен съм
с едно дете. Работя като старши преподавател по история в
Учителския институт в града. Безпартиен съм.
- Как изглеждат развилите се събития около националния въпрос през Вашия поглед ?
- Когато през 1984г. започна така наречения възродителен
процес, не можеше да се усети неговата същност – както с
всяко едно ново нещо. Поне аз не можах. Но впоследствие
картината за почна да става по-точна. При хора, които имаха
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доказан български корен, или при смесени бракове имаше
някаква историческа основа за подобно нещо. Но процесите
които се развиха, показаха, че се е отишло в посока, която
малко или много се оказа, че е била неправилна. Лични впечатления от този период, доколкото не съм взел участие във
възродителния процес, нямам. Не съм участвал в никакви
действия за промяна на имената. Но от друга гледна точка
идеята за една силна българска нация, консолидирана на базата на конкретни исторически условия – тези проблеми са
ме занимавали и съм писал по тях. Много е интересно каква
сега ще бъде съдбата на тези близо 8,000 документа, които
доказаха историческия корен на някои мюсюлмани.
- Двете общности в Кърджали наистина ли живееха
идилично преди събитията от 1984 г. ?
- Мисля, че за идилия не може да се говори. Преименуването от 1984 г. по същество беше една много сериозна грешка.
Няма какво да си кривим душата. Между нас имаше една толератност в отношенията. Имаше взаимно зачитане между
нас, ходехме си на гости. Тези остри проблеми тогава не се
чувстваха. Имаше дори случаи на приятелски отношения.
Моят съсед е мюсюлманин и с него сме в добри отношения.
Сега обаче налице са резултати от една много силна пропаганда и не случайно в днешно време може да се говори, че
има трайно формирано турско националистическо самосъзнание, което според мен ще е най-голямата бариера за консолидирането на нацията. Този факт е много тревожен и той
не може да се търси само във възрастовата особеност. Има и
младежи, има и възрастни хора, които са с такова самосъзнание. Проблемът тръгва от техните лидери, които може да
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не изразяват пред тях всичките си идеи, но са уважавани
хора и те са готови да ги последват.
- Как виждате бъдещето след приемането на Декларацията по националния въпрос от Народното събрание ?
- Това е най-сложния въпрос. Ако всички са искрени и стъпят здраво на тази декларация, ще трябва да се разбере, че
всеки трябва да изхожда от общонационалните интереси на
България. Държавата се явява консолидиращият център
на това, което трябва да стане оттук насетне Пътят е един –
взаимно зачитане ! Толерантността обаче трябва да бъде
свързана с въпроса за отговорността…
- Не е ли утопия, че на обществените места, включително и в сферата на обслужването, няма да се говорят други езици ?
-Не, не мисля, че това е утопия, но това е един от големите
проблеми, който въздейства психологически върху коренното българско население. Това е пътят, по който трябва да
вървим към единство и съгласие. Не може да се иска от коренното българско население да знае и да учи турски език.
Живеем в българска държава. Ако пък на обществени места
се говори на турски език, винаги ще съществуват възможности за конфликт. Нещата трябва ясно да се разграничават.
Текстът в декларацията е много ясен и точно тука може да
се прояви доброжелателността от страна на българските мюсюлмани.
- А има ли случаи българските мюсюлмани да се разгра-
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ничават от войнстващите и пантюркиски изказвания
на Анкара ? Не следва ли те да го изявяват недвусмислено ?
- Те трябва да се разграничават от Анкара. Лидерите на тази
част от българския народ, които ще водят хората, носят голяма отговорност. Единението на българския народ може да
се постигне на базата на общодържавните български интереси. А тези интерес изискват, когато някъде се вдигат лозунги, насочени срещу България, или подстрекават мюсюлманската част от населението, както самото население, така
и неговите лидери да имат ясна позиция. Към кого се ориентират – към тези, които вдигат антибългарски лозунги, или
към родината? За мен чрез това може да се покаже добронамереността им. Защото България е наша Родина. Нашите деца, внуци, правнуци, ще продължават да живеят на тази земя. Затова интересите на всички се заключава в едно – България да процъфтява! Пред всеки да има еднакви възможности в едно демократично общество.
- Какви са отношенията на Общонародния комитет с
други организации ?
- Този въпрос е много важен за нас, защото в крайна сметка
като цяло хората нямат представа кои сме ние. Ако се вземе
за основа това, което се говореше в средствата за масова информация те ни дискредитираха като хора контрареволюционери, живковисти, номенклатурчици и т.н., нещо, което
ни обиждаше много. Ние сме движение, което е народно и
не си поставя никакви задачи, със създаването на българска
партия, участие в избори, т.е. въпросът за властта пред нас
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не стои. Ние бихме дали нашите гласове за една или друга
партия, която възприеме нашата програма по националния
въпрос.
Това, което ми прави впечатление, е липсата на ясна програма по националния въпрос. На последния митинг СДС
показа, че няма никакви конструктивни подходи. На митинга се видя , че са взели един куп неща от нашата програма и
декларацията, която ние представихме в Народното събрание. Те си приписват изцяло като своя заслуга проектодекларацията, разработена от комисията.
В момента се разграничаваме рязко от СДС. Не бихме
влезли в никакъв случай в диалог с него, като виждаме как
те третират националния въпрос. Те имат много двойствена
позиция. Участват в една „ кръгла маса ” с правителството,
където поставят по един начин въпросите, а същевременно
на митинги излизат с много крайни оценки, лозунги и призиви срещу политиката на това правителство. В момента те
подриват доверието в това правителство. Те сега се опитват
да дискредитират както милицията, така и армията. А хората от областите, които са най-много засегнати от националния проблем, чувстват сигурността единствено в армията и
милицията. На тях разчитат за помощ, от тях търсят гаранции. А в момента виждат от телевизията, радиото и митингите как някои се опитват едва ли не да сринат тези институции. Страшно е това, че те създават психоза в народа, жестоко манипулирайки със събитията в Румъния. Не може така
да си обвинява – директно, без да има доказателства. За мен
това е клевета. Аз не мога да разбера как компетентните
държавни органи приемат обвиненията, които се хвърлят в
лицето на целия народ. Това е една политика за всяване на
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недоверие към държавните институции, които са призвани
да дадат гаранции за живота, имуществото и правата на
всички граждани.
За тази психоза искам да обвиня и средствата за масова информация, която,публикувайки крайните изявления на СДС,
до голяма степен моделират отношенията на хората към
процесите, които сега се развиват. Ние не можем да участваме в този процес, защото нямаме достъп до средствата за масова информация. На практика хората ни подкрепиха, но те
не са наясно с целите и задачите на комитета. Ние искаме да
създадем обществена нетърпимост към всички прояви на
шовинизъм и национализъм. Никой не ни дава право да го
кажем, а ни обвиняват точно в противното. Мисля, че ние с
нашето движение, без да искаме, нанесохме един силен удар
на СДС. Те си дават съвсем ясно сметка, че има страхотен
отлив на доверие от страна на народа към тях, особено в
провинцията. Това са причините, поради които така жестоко
ни удря СДС и се мъчи да ни дискредитира. Ние сме организация, но това е предимството ни пред тях, че не борим за
власт, а искаме само действени гаранции за защита на националните интереси….

♣
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…..БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ДА ОСЪЩЕСТВЯВА
ПОЛИТИЧЕСКОТО, ИКОНОМИЧЕСКОТО И
КУЛТУРНОТО СИ РАЗВИТИЕ СПОРЕД
СОБСТВЕНИТЕ СИ ЖЕЛАНИЯ

/ интервю на Васил Петков за в. „ Строител”, на стр. 4 /
- Кои са основните цели и задачи на движението и какво
е неговото място в процеса на демократизация в нашата
страна ?
- Преди време, когато работих над книга по въпроса за целите, попаднах на едно определение на М.Г.Макаров, което
твърди, че развитата съзнателна цел представлява личен
образ на резултата в неговото отношения към пораждащото го действие. Приети като отражение на бъдещето,
целите на ОКЗНИ са твърде конкретни. Първо, да се защищава правото на българския народ, обединяван от общността на езика, културните и държавните традиции,
винаги при пълна свобода да определи когато и както желае своя вътрешен и външен политически статус и да осъществява политическото, икономическото и културното си
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развитие според собствените си желания. Тук няма никакъв
национализъм, тъй като произтича от Заключителната разпоредба от Хелзинки / чл.1, ал.1 / Това го казвам като застраховка по понятни причини.
Второ, ОКЗНИ ще съдейства да бъдат създадени благоприятни условия за масовото доброволно завръщане на всички
българи в тяхното отечество, а също и за доброволно изселване от България на всички живеещи в нея лица, които не я
разглеждат като свое единствено отечество и не са готови да
защищават нейния суверенитет и териториална цялост.
Третата цел на движението се свързва с работата за всеобхватно възраждане на наддържавната културна общност, която обхваща всички земи, чийто население е от български
произход.
И на четвърто място, също като цел – да съдейства за възможно най-широкото и бързо установяване на всичко полезно от опита на другите страни и народи.
Във всички тези цели се крият ценности, като историческа
памет, историческо самочувствие и национално достойноство, които в последните десетилетия не само бяха изпразнени от съдържание, но доведоха до факта национален нихилизъм. Историческото ни съзнание девалвира и пропагандната теза за интернационализма, обезцени собствения ни
патриотизъм.
- Как бихте коментирали твърдението на Ким Стоянов
във в. „Демокрация”, че е илюзия, че „турците в България се стремят към автономия и надничат спрямо южната ни съседка – илюзия, която поне досега не е доказана с факти…..?
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-Ще препоръчам на колегата да направи анализ на програмната декларация на ДПС с ръководител М.Доганов или да
прочете внимателно отразяването на неговата учредителна
конференция на страниците на в. „ Работническо дело” от
27.ІІІ., бр.86.
- И все пак, какви са шансовете за помирение и обединение на българската нация и запазване териториалната
цялост и независимост на страната ?
- Няма място за употреба на термина помирение. Той е един
анахронизъм спрямо националния проблем и трябва да се
изхвърли от политическия речник. Второ, ако става дума за
някаква опасност за териториалната цялост на България, то
тя не е днес, а в една прогностичност при положение, че известната формула на турския национализъм бъде реализирана в България. Трето, не би трябвало да се надяваме на някакви шансове, а най-вече на политическия разум и конституционните гаранции, засегнати в т.10 от Декларацията на
Народното събрание от 16.І.1990г. по националния въпрос.
Изходът според нас е в една поредица от закони, регулиращи и решаващи създалите се противоречия. Не трябва да
се забравя, че те имат сложни исторически корени, има наслоения от психологически характер. Проблемът е многофакторен. Фактът, че съществува ДПС, което се бори за извоюване на мюсюлманското население в България статута
на национално малцинство, е достатъчно организация като
нашата да съществува и да се противопоставя. На никой
българин няма да му бъде приятно да види законово уредено, че българската нация е сбор от етнически общности, че
българската етническа общност е съставна част на някаква

14
нация, живееща на територията на България. Така че спекулирането с демокрацията и хуманизма трябва да престане, ако не искаме да стане това, заради което нашето движение възникна….

♣
ПОЗИЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ

/ интервю за в. „ Отечествен фронт” от 5.04.1990 г ./
- Като председател на ОКЗНИ дадохте няколко интервюта. Смятате ли, че те са способствали за оформянето на обществената представа за същността на движението, което представлявате ?
- Карате ме да правя трудна прогноза, при положение, че аз
смятам едно интервю за публичен изпит по начините на
мислене върху проблемите на обществения живот.
- Къде според вас е силата на ОКЗНИ ?
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- Във всеки случай нито в интервютата, нито в ръководния
му екип. На първо място тази сила идва от факта, че движението ни възникна спонтанно, стихийно, в резултат на едно
според нас кабинетно решение от Държавния и Министерския съвет от 29.12.1989 г.
Второ, че то е истински народно, създадено отдолу, по силата на конкретни обстоятелства. Трето, че изразява думата
и волята на една огромна маса от хора, получила през януарските събития подкрепа от редица селища в страната. Четвърто, в неговата основна цел – защита на националните
интереси. Пето, в неговото бъдеще като обединителен надпартиен политически център на всички тези политически
сили, които поставят националните ни интереси над тяснопартийните.
- Като участник в Националната кръгла маса на кого
вярвате повече, на БКП или на СДС ?
- Сложен въпрос, особено като се знае, че вярата е признаване на определена истина, без да са налице доказателства. Така, че бих искал да употребявам понятието увереност, и то в
смисъла на въпроса ви – идеите на коя от двете основни политически сили ни дава уверението за истинност, или, ако
правилно съм разбрал въпроса ви – с кого сте ?
По принцип увереността дава и самочувствието, а такова,
дори в излишък, има БКП. Дори бих прибавил чувство за
непогрешимост, относно начина , по който делегацията й
тълкува процеса на демократизацията, т.е. „ висшите интереси на демокрацията „. Мисля, че често залитат по отношение на политическото благоразумие и точната преценка на
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ситуацията в страната, най - вече спрямо
националния въпрос.Висшият партиен съвет като че ли все още не е осъзнал
опасностите, които могат до доведат до остро социално напрежение при проявената некоректност в политическия си
диалог с нас. Осъзнавайки своята политическа сила, която е
все още реална, ръководителите на БКП се опитват да диктуват постановки и оценки, противостоящи на политическия
разум.
СДС е „ букет” от партии и движения, политически обединени от идеите за демонтаж на тоталитарната система.
Страхувам се, тази им политическа амбиция да не премине
границата на допустимото и да се стигне до демонтиране на
държавата. Вярвам в тяхното желание да променят политическата система, но не вярвам, че са подбрали най-добрите
средства за това….
- Трябва ли да се смята, че създаването на Асоциация
„ България” е тактически ход на ОКЗНИ ?
- Асоциацията организира българските граждани, за да се гарантира, че националният въпрос, националните ценности,
интереси и идеали няма да се определят от тяснопартийни
интереси. Основен стил на работата й е всенародното допитване, като организира граждански обществен парламент по
приоритетния проблем за защита на националните интереси
на България: политическа система, собствеността, националната политика, националната сигурност, училищното дело,
здравеопазването, духовното и нравственото развитие на
гражданите и обществото.
Асоциация „ България” включва в себе си движения и ор-
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ганизации, клубове и сдружения, които се
обединяват върху общността на идеята за защита на националните интереси в тяхното многообразие. Ако видите платформата на
ОКЗНИ, ще се уверите доколко идеите в нея са развити като
приоритетни области в дейността на асоциацията. Това обаче в никакъв случай не обезличава членуващите в нея. Напротив, запазва се специфичния им облик. За мен Асоциацията е една нова форма на политическо и културно-просветно обединение по въпроси, засягащи като цяло нацията и
държавата ни…
- ОКЗНИ има ли своя шанс в предстоящите избори за
ВНС ?
- Спрямо изборите трябва да се започне със съмнение, за да
се завърши с доза достоверност. Крилата ни бяха поодрязани с т.8 от споразумението за политическите партии и добрите ни шансове се свързват с надеждата за конкурентноспособни „ независими кандидати”.
- Кой въпрос не бихте искали да ви бъде зададен ?
- Дали ще се кандидатирам за народен представител.
- Какво искате от приложение „ България „ ?
- Да помогне на своите читатели да вникнат задълбочено в
сложните и многостранни съвременни проблеми на България. Това би им дало правото на отношение, а отношението
е позиция приведена в действие….
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♣
ПОДВОДНАТА ЧАСТ НА АЙСБЕРГА

/ интервю на Лилия Филипова за в. „Транспортен глас”,
публикувано на 10.04. 1990 г. /
- Сигурно на всеки е ясно, че вашият комитет се е нагърбил с един от най – тежките проблеми на България.
Смятате ли, че българите, а и не само те, са наясно със
същността на движението ?
- Еднозначно не може да се отговори. Имам предвид „ информационното затъмнение „ от страна на всебългарските
телевизия, радио, вестници, което съществува по отношение на нашето движение от самото му възникване. В стремежа си да не дават информация – дезинформираха, а с товя подведоха и световното обществено мнение. Съдейки по
реакциите, струва ми се, че „най- информирани „ се оказаха
столичани. Колкото до същността на комитета – той е надпартийна обществена организация, която действа в рамките
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на Конституцията и законите на България,
пактовете и правата на човека и Заключителния акт от Хелзинки. Нашият
стремеж е българския народ да бъде обединен около идеите
за утвърждаване и защита на националните интереси във
всички сфери на обществения живот.
- В какво по - конкретно се изразяват целите на комитета ?
- Преди всичко да защитава правото на българския народ,
обединяван от общността на езика, културните и държавните традиции, винаги при пълна свобода да определя, когато
и както пожелае, своя вътрешен и външен политически статус, без външна намеса. Да осъществява политическото,
икономическото и културното си развитие според собствените си желания. Да съдейства за създаването на благоприятни условия за масовото доброволно завръщане на всички
българи в тяхното отечество, както и за доброволното изселване от България на всички живеещи в нея лица, които не
я разглеждат като свое единствено отечество. В същото време ще работим и за всеобхватното възраждане на наддържавната културна общност, която обхваща всички земи,
чието коренно население е от български произход. И не на
последно място – да съдейства за възможно най-широкото и
бързо усвояване на всичко полезно от опита на другите
страни и народи, за издигане на България до равнището на
най-развитите страни.
- Националният въпрос е многоаспектен – нека се огра-
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ничим само с проблема за така наричаното
напоследък
„ тюркоезично „ население у нас. Да не го разглеждаме в
исторически аспект – съществува вече цял век, да не се
разпростираме и върху продажната политика на бивши
правителства, върху непоследователната роля на БКП в
тази насока. Как бихте определили ролята на БКП след
10 ноември и в настоящия момент ?
- Надява се в процеса на обновлението си тя да не стигне до
евентуалено нов вариант на антинационален интернационализъм – този път маскиран зад „европейска” реторика. Защото в редиците на БКП има десетки хиляди истински родолюбци, които винаги са поставяли и поставят националните
интереси над тяснопартийните..
- Означава ли това, че вашите идеи и стремления намират подкрепа сред опозицията ?
- Истина е, че в нашия комитет членуват много представители на опозиционните сили у нас. Но истината е и друга. Ще
си позволя да бъда по-обстоятелствен. Десетилетия в името
на „ новото светло бъдеще” бяха принасяни в жертва специалисти от различните области на човешкото познание. Сега
отново сме свидетели на подобен подход при „ кавалерийските” атаки на СДС срещу властта. Понятията „ номенклатура” и „живковист” станаха нарицателни, както навремето
„ капиталист” и „ монархофашист”. Пак сме свидетели как
посредствеността и некомпетентността се крият зад новото
в стремежа си да дискредитират честни и способни хора.
Отново лумпени искат своите жертви. В тази трагична по-
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втаряемост на българската история няма нищо
чудно. СДС
в лицето на своите основни ръководители – така, както се
очертаха още „ отпреди 10 ноември ”, са плът от плътта и
кръв от кръвта на БКП. Всички те са или настоящи, или доскорошни комунисти, или потомци на активни комунисти.
СДС повтаря историческия път на БКП не само в борбата й
„ срещу” и „ за” привилегии. Само допреди година едва ли
някой би си представил, че в България може да се появи поантинационална сила от БКП. Сега СДС повтаря всички
грешки на БКП по националния въпрос от нейния младенчески период.
- Но нали именно опозицията не щади БКП за непоследователността й по националния въпрос ….
- Напълно закономерно. Наближават избори. Така че трябва
да започне и националистическата мимикрия на СДС. Оглушително се гърми за грешките на БКП отпреди 40 години,
за да се замажат собствените грехове отпреди няколко седмици и се обяснява какви истински българи били македонците, за разлика от помаците, за които СДС мълчи по дядорадославовски подбуди.
- Тогава как бихте определили противоборството между
двете основни политически сили у нас сега ?
- Като положително. Противоборството е своего рода двигател. В него БКП играе ролята на плюса, на спокойното, задоволено и утвърждаващо начало, а СДС на минуса , не неспокойното и разрушително начало. За съжаление твърде често
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зад спокойствието на БКП се крие немощ и
пасивност на организация, която се е отучила да функционира като нормално политическо образувание, а зад истеричните припадъци
на СДС често се подават рогата на така характерният за българина богомилски синдром на отричане и сриване на всички устои в името на абстрактната Идея. И едните, и другите
обаче не трябва да забравят, че българският народ и България не са карта, която трябва да разиграват в противоборството помежду си. В противен случай историята няма да
им прости.
- На фона на тази обстановка каква е ролята на ОКЗНИ?
- Тя с очертава в две основни насоки, записани в платформата ни. Да се бори против претенциите за непогрешимост на
която и да е политическа сила и най-вече срещу очерталата
се заплаха за възстановяване на тотална цензура върху политическия живот у нас – този път в името на „ висшите интереси на демокрацията „. Комитетът в своята дейност ще
изхожда от принципа, че законността на която и да е власт
се определя от това доколко тя се опира върху съгласието на
управляваните. Категорично ще се противопоставим срещу
всякакви опити този свещен принцип, провъзгласен още
през1776 г., да подменя с цел манипулиране на народа за нечии идеологически абстракции – независимо дали това са
„ права на човека и гражданина”, „ светлото комунистическо
бъдеще”, „ път към Европа”.Историческият опит показва, че
тези абстракции най-напред оглупяват хората, а после ги карат на заколение. Примери много – якобинският терор, последвал „ свободата, равенството и братството” на Френска-

23
та революция, червения терор, залял Русия и
половината
свят след 1917г., Новия европейски ред през 30 – 40 години
на ХХ век.
Ще съсредоточим усилията си и срещу изместването на тежеста на обществения живот у нас от личните и националните интереси към теснопартийни, котерийни и партизански интереси. Днес, а не утре трябва да се осъзнаем, че без
сериозни усилия за излизане от омагьосаните кръгове на националния ни въпрос и преодоляване на трагичната повтаряемост на българската история е невъзможно каквото и да е
движение напред към правова, икономически развита и демократична държава. Не бива да се допусне нито за миг демонтирането на тоталитарната система да се превърне в демонтиране на българската държава……
- Напоследък едва ли не стремглаво сме се втурнали към
Европейския дом. Какво е Вашето лично отношение по
този въпрос ?
- В този цивилизован дом трябва и можем да влезнем единствено като българи и като България. И нека Европа не ни
обвинява, че изконното искане на родолюбивите български
граждани е да я има България. В противен случай към нейните проблеми ще се прибавят и нашите.
-„ Шовинисти”, „националисти”, „ живковисти”, „ номенклатурчици”, „ фашисти”, са част от епитетите,
с които бяха наричани участниците в това движение.
Как реагирате на това ?
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- А струва ли си ? Продължават и сега да ни
наричат така. Не обръщаме внимание. Народ, който в
периоди на най-големи изпитания, отстоява интересите на България, е великодушен. Но великодушието му може да се превърне в изпепеляващ гняв. Народ, който откликва на чужда беда –
Колко много примери! – не е шовинистичен, не е националистичен…..
УДОВОЛСТВИЕТО ДА СИ ОПАСЕН

Снимка на Деяна Стаматова
/ публикация във в. „Дебати”от 4.09.1990 г./
Никак не е забавно човек за осъзнае, че това, което върши, е безмислено, погрешно или ненужно, че е акт на политическа и нравствена заблуда. Това би било проява на феномена „ морална рефлексия „ и най - вече проява на способността да „ отстоява” съдържанието на своето съзнание като
нещо, което се подлага на особен анализ.
Отрича се индивидуалността, облика, същността, правото
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на съществуване, природата на едно движение,
развило се като обществено - политическо сдружение на
личности от
всички слоеве на народа, без значение от политическият им
цвят.
Думата ми е за ОКЗНИ, неудобния и постоянно окачествявания „ политически мъглявия” и опасния, боядисвания с
цветовете на опонентите и препращан в списъка на излишните.
Народният взрив бе неочакван за тези, които си въобразиха
че „ робската психика „ на нацията ни ще е гарант за политически маневри в „ името на нацията”. Неочакван и за тези,
които приеха единствено като свое правото да бъдат защитници на „ новия стар ред” в състав, подбран от тях и защищаван от тях. Та нали „пропуски” за политическата сцена се
раздават срещу послушание, креатурност и рабополепие ?
Искаш да съществуваш като независим и извънпартиен ?
Добре, заповядай ! Условията са ясни, подчинението- задължително, диалогът – формален, обещанията – неизпълними.
Съществувай и доказвай правото на това, което защитаваш,
при натрапваната формула за излишност.
„ Януарските деца на улицата” са нещо повече от обикновени „ кресльовци” на мнимата опасност от етническо генериране върху определена територия, гарантирана с тъй безопасните ислямски теории. Създадоха партия и участваха в
избори! На какво се надяват ? Май отново трябва да им се
помогне – изглежда, им е приятно да се забавляват със своята излишност. Методи – безброй ! Словестни атаки с параметри от шовинизъм до антикомунизъм. Дори намериха наследник на Хитлер върху родословното дърво на легионерството. Вече е неудобно да се твърди че са наши! Няма да
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повтаряме грешката на Сталин ! Атака по места
и „ отвличане „ на хора, които са забравили, че са социалисти. Останалите не са страшни. Та нали засадихме този нихилизъм,
за да бъдем спокойни ? Та нали умело смесихме демокрацията с хуманизма, та хората да не знаят за какво да им вярват? Ще си кажат – голи приказки на патриотари. И партията им такава – Отечествена, и то на труда. Какво нахалство!
А от горе на това, че и Алианс за България, пълен с хитри
шопи, големеещи се македонци, потайни добруджанци и
неотстъпчиви тракийци.
Нали и те бяха наши ? Всички бяха наши ! Всичко беше
наше !
Да , бързо се променят нещата във времето. Без „ излишните” вече не може да се мине. „ Излишните „ се научиха
как се изграждат структури, как да управляват себе си без да
напускат почвата на реалността. Научиха се на твърде много
работи в борбата да оцелеят. Сега вече е твърде късно да бъдат просто „изгубени” от погледа. Въпросите също се променят. Хората се питат – кои в действителност сега са излишни ?
А за ОКЗНИ няма място за безпокойство. Той наистина е
„креатура”, но на нацията. Такава „ креатура” трудно се унищожава.
♣
ЕДНА ПАРТИЯ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА МЕ
ИЗВАДИ ОТ ПАРЛАМЕНТА
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/ интервю на Валерия Калчева за в. „Телеграф”,
публикувано в бр. 18 / 6.03.1991 г.

- Г-н Арнаудов, ОПТ заяви, че напуска парламента. Как
ще коментирате това ?
- Решението буди доста голям интерес. Обяснимо е, тъй като
не е често срещано явление една партия да се откаже да бъде парламентарна.Трудно ми е да коментирам. Научих го от
средствата за масова информация. Не съм присъствал на заседанието. Не знам мотивите и не се интересувам от тях.
Възможно е някакви тактически идеи да са подтикнали ръководството да приеме такова решение. Бъдещето ще покаже дали това е правилно, или не.
- Реакцията може би се дължи на предстоящото експериментално изучаване на турски език в училищата ?
- Аз мисля, че не е конкретно това, макар, че сигурно има
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и такъв нюанс. Но ако съдя по написаното по
вестниците, те
считат че Народното събрание не прави това, за което е призвано.
- Това, че ОПТ излиза от парламента, не значи ли, че нейните представители трябва да го напуснат ?
-Не, те си излизат като партия. Нейните представители / за
съжаление това съм само аз / си остават независими. Аз не
съм избран по партийна листа, а по мажоритарната система.
Една партия не е в състояние да ме извади от парламента.
- Това ще означава ли, че н е спазвате партийна дисциплина ?
- По този въпрос можете да разговаряте с ръководството на
партията.
- Чии интереси ще защищавате в бъдеще като независим
депутат ?
- Аз винаги ще служа на идеята, която ме накара преди година да започна да се занимавам с политическа дейност. Тази
идея не може да бъде само партийна – тя е и национална.
Продължавам това, за което съм тръгнал, без значение дали
съм член на партия, или независим.

♣
НЕПРИМИРИМОСТ СРЕЩУ НЕЛОЯЛНОСТТА
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КЪМ НАЦИЯТА

/ интервю на Тихомир Шолев за в. „Земя”, публикувано в
бр. 46 / 8.03.1991 г. /
- Как преценявате политическата обстановка в страната и по-специално междуетническите отношения? Какво ви безпокои най-много ?
- Обществото ни очаква своето „ рождество”, което надали
ще стане по познати политически шаблони. Носталгията по
отминалото и стремежът към новото са рамки на политическия морал. Думите са знаме, действията са програмирани, целите са общи – политическа власт, еднакво нужно и
за тези, от които се търси отговорност за извършени
обществени злини, и за онези, борещи се днес за водачество на нацията и държавата. Време, в което индивидуалното се диктува от егоистичното, а личното е най-вече биологично.Липсата на съизмеримост между партийно и национално, и безпокойство от темповете на мислене и узряване
за неща, които трябва да се решават с усилията на всички, а
не само с обещания, обвързващи всички.
- Кой според вас стои в основата на някои междуетни-
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чески конфликти или това е въпрос с
историческа мотивация ?
- Днес обидната дума е равна на плесница, при която християнският морал не би бил задръжка да потърпевшия. И когато чувствеността, волята , паметта и съзнанието на хората
са обект на политически спекулации и предопределят начина на правене на политика, най-малкото може да се приеме,
че чрез политиката се прави история.
- Как преценявате дейността на ДПС и не смятате ли
за възможно установяването на сътрудничество с вашия
Комитет ?
- Законите са охранително средство за сигурността и спокойствието в държавата. Когато институциите в държавата
нарушават законите в името на абстрактни идеали за хуманизъм и демокрация, то трябва да има политическа организация, стремяща се да възстанови законността. Разбира се,
ако притежава морала да не се подаде на изкушението да го
прави чрез нарушението на други закони. В случая отрицанието на ДПС не е отрицание към хората, консолидирани
около него, а непримиримост към действията му, издигнали
в ранг на политика нарушаването на гражданската и политическата лоялност към нацията и държавата. Осъзнаването на
неговата истинска същност е и прозрението за една от политическите задачи на организацията, която представлявам.
- Икономическите трудности, които преживяваме, това
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че и българи и турци еднакво страдат от
последиците на тоталитаризма, омекотяват ли или
изострят техните отношения ?
- Съжителството е резултат не само на проявена добра воля.
твърде много зависи от това какво създаваш и какво ползваш, как го създаваш и в името на какво го ползваш. Двойният стандарт тук е неприложим, особено когато виновният
се търси не там където трябва, когато за виновен се приема
цялата нация, задължена чрез външен натиск да измерва по
нов начин, чужд на българския бит и душевност, нормите на
едно съжителство.
- В какво виждате най – актуалните задачи на организацията ,която представлявате ?
- Да подпомогне излизането от летаргията и да участва във
възраждането на европейската ни същност като нация и
държава.
- С какви усилия би се създала обстановката, която да ви
удовлетвори, да ви накара да си отдъхнете, да успокоите тревогите ?
- Всички правят политически заявки за едно, но вършат друго. Тревогата не е в противоречивото време, а в начина, по
който времето се приема като условие за политически промени. Успокоението може да настъпи само тогава, когато
властта и отговорността станат израз на поведение
на овластените.
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♣
НАЦИОНАЛНИЯТ ПРОБЛЕМ НЕ Е ДРЕХА, КОЯТО
МОЖЕ ДА СЕ КЪРПИ БЕЗКРАЙ

/ интервю на Боряна Костова за в. „Вечерни новини”,
публикувано в бр.50 / 1991 г./
Преди няколко дни ОПТ излезе с декларация, че напуска ВНС. Повече подробности около мотивите за това
решение потърсихме от единствения й представител
г-н Д.Арнаудов. Но той ни изненада с първото си изречение :
- Не знам много за мотивите, тъй като не бях информиран от ръководството на партията, която представлявам. Научих за него от печата…
- Но това означава, че вие трябва да напуснете парамента. Ще го направите ли ?
- Има една подробност – това, че аз съм избран мажоритарно в едномандатен район. И ми е много странна логиката на
ръководството, което смята, че оттук нататък аз не представлявам партията, а само своите избиратели. Нямам на-
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мерение да напусна парламента и ставам
независим депутат. Доколкох това е нормално, нека хората преценят.
- Една от причините, поради която ОПТ напуска парламента като политическа сила е решението за факултативно изучаване на турски език в българските училища.
Основателна ли е тя според Вас ?
- Не споделям въвеждането на тази форма на изучаване на
турски език. На първо място, записаното в чл. 45, ал.7, че
всички граждани от небългарски произход имат право да
изучават своя майчин език, не се покрива с целите на ДПС
за обучение в българските училища. Защото във всички
международни договорености и документи на ООН за правата на човека се споменава, че само държава, която е
признала национално малцинство, се задължава да внесе
езика на това малцинство в националната си образователната система.
На второ място, доводите че турският език трябва да се
изучава в българските училища, за да не се създават частни
турски училища, е несъстоятелен. Според новия закон за
средното образование се разрешава правото за формиране на
частни училища. И никой не може да гарантира, че няма да
бъдат отворени и такива турски училища.
Същевременно много интересен е и другият довод на ДПС,
да се изучава свободно майчиния език. Мен ме интерисува
как ще се определи той. Кой е например майчиния език при
децата от смесени бракове ? Или при българите мохамедани? Ако човек се размисли по-сериозно над проблема, ще
види, че в този ход има повече политически, отколкото ху-
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манен елемент. Защото едно е само в рамките на 2
– 3 години да се изучава даден език, приет за майчин и съвсем друго е да искаш обучаване върху този език през целия образователен курс, т.е. до дванадесети клас….
- Какво не знае в по - голямата си част българският
народ?
- Струва ми се, че народът не знае въобще какъв е проблема.
Той е твърде много манипулиран за неговата същност.
И най-вече в тезата, че противопоставянето срещу едни колективни права, които нямат нищо общо с индивидуалните,
е противопоставяне спрямо българските граждани и техните
права. Народът не знае колко опасно е отъждествяването
на етноса с религията, така като прави ДПС. Аз най -малко
мога да повярвам на тезата, че българите – мохамедани са
турци и че техния майчин език не е българския…
- Тогава къде виждате решението на този проблем ?
- Новата конституция. Успокоение може да донесе цялостното решаване на въпроса чрез основния закон, който ВНС
е призвано да създаде. Необходима ни е цялостна концепция по националния проблем, защото чрез кърпенето му
ние само правим по-големи дупки в единството на нацията.
ОТРИЦАНИЕТО Е НЕИЗБЕЖНО

35

/ публикация във в. „ Дебати”,бр. 18 / 29.05.1991 г. /
Трудно ми е да коментирам разнобоя в СДС по две причини. Първо, защото на практика се сблъскват индивидуалните позиции на парламентаристи, показващи собствено политическо мислене, и второ, че човек трудно се добира до
кухнята на една организация в която стиловете сами по себе
си се конфронтират. Не приемам, че една система може да
бъде сменена само на базата на една изборна победа. Смяната ще бъде забавена от логиката на политическите процеси.
Още повече, че БСП не се стреми към политическа, а към
икономическа власт и реално е заинтересована не от нещо
друго, а от създаването на една компромисна икономическа обстановка на псевдопазарно стопанство.
Мисля, че СДС като цяло не прецени настроенията в помалките селища, където промените в мисленето не са така
силно изразени. Познавайки организационните възможности на структурите на СДС в Кърджали, Айтос, Шумен, Разград и т.н. ми е трудно да приема, че ще са в състояние да
осигурят изборна победа там, където техните привърженици не са набрали необходимата политическа скорост.
Позицията на отрицание и противопоставяне сякаш замазва контурите на конструктивното в програмната платформа
на СДС като цяло. Неангажираният като реален противник
на БСП гражданин трудно усеща къде е разликата в предла-
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ганите подходи за промяната на системата от
БСП и СДС,
той трудно разграничава социалната от либералната държава. С други думи прогнозираният ефект за истинската същност на идеите на опозицията се оказват без особен заряд.
Имам съмнения, че в резултат на груби тактически грешки
в парламента: след като бе изтърван моментът да бъде атакувана БСП след оставката на Андр.Луканов, политическия
инат и неразбиране на истинския смисъл на неотстъпчивостта на БСП в конфликта около Комисията за външна политика, прибързаните изявления, които се приемат и като
отрицание на другомислещите, СДС за пореден път губи
инерция.
СДС има нужда от нов политически облик, който да
увери съмишлениците не само от големите градове, че
именно СДС е политическата сила, която търси доброто и
се стреми към национална демокрация от европейски тип.
Това, което сега става, го приемам за нормално, защото в
коалицията лидерите дават образа на партиите, а партиите
търсят лидери, за да спечелят обществено доверие. Не бива да се забравя, че всичко това става в обстановка, когато
обществото се лута, критериите се променят, отрицанието
е неизбежно, но лоялността е задължителна.

♣
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НАЦИОНАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ –
ОТНОШЕНИЕ
НА ДЪЛЖИМОТО КЪМ ИЗИСКВАНОТО

/ публикувана парламентарна реч пред ВНС на 29.05.1991г
при обсъждане проекта за нова Конституция на
България, във в.” Зора”, бр.22 / 4.06. 1991 г./
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За мен проектът за Конституция трябва да даде ясен
отговор на три въпроса :
1.Ще я има ли България по начин, правещ я неразделна
част от света, чрез принципи и норми, осигуряващи и правещи достояние нейните стойности като държава пред света,
т.е. новата ни Конституция ще отрази ли търсеното
движение към обединеното човечество ?
2. Ще може ли българската нация да възроди европейската
си същност, без това да противоречи на историческата ни
самобитност и европейски представи за национално самочувствие и достойнство, т.е. проектът отразява ли нациооналния ни дух в налагащото се ново политическо мислеене ?
3. Ще бъдат ли защитени гражданите на България по начин
гарантиращ им индивидуален избор за щастие и просперитет, т.е. обществото ни ще разкрие ли умението си да се
регулира върху достойнствата на човешкия род ?
Не е трудно да се отгатне, че аз гледам на проекта за Кон-
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ституция като основно средство за създаване на
една национална демокрация, без абсолютизиране на минало и настояще.
Основанията ми за такъв поглед са следните :
1. Нашият век е преимуществено исторически и няма политически гледища или тенденции, които да не се опитват да
си създадат исторически фундамент и да обяснят исторически своите законни права.
2.Националната демокрация, взета в нейното историческо
движение, е практически едно обвързано отношение – това
на дължимото към изискваното.
3. Конституцията не е само тълкувател, но и реформатор на
нравите. Тя трябва да осигури оптимизъм на миналото, политически и граждански, пренесен в настоящето и бъдещето.
С други думи, доколко настоящият проект ни позволява да
търсим една материализация на нашето историческо бъдеще, колкото и днес да ни е трудно да преценим бъдещето като история.
Оставам с впечатлението, че днес се страхуваме да боравим
с понятията , отразяващи историческите ни непреходни
стойности и ласкателно ги подменяме с представи за нови
исторически характеристики. „Общественият страх” от „национално”, „ национализъм” и пр. превръща осъзнати истини в разменни монети срещу незпълними обещания за лоялност и единство. Прав е г-н проф. Николай Генчев, като
казва, че „ национализмът е едно прекрасно чувство и
една лоша политика „. Защо, робувайки на една традиционно лоша и погрешна национална политика, трябва юридически да се опитваме да тушираме душевността на българина ? Фактът, че в проекта се страхуваме да отразим, че Бъл-
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гария е еднонационална държава, внушава познати звуци от
времето, когато представители на българския род са се срамували да се нарекат българи. В случая не абсолютизирам
тази асоциация, а я използвам като мотив спрямо доказано
обществено-историческо качество, политически подложено
на необяснимо отрицание.
Противопоставяйки се на една такава позиция, предлагам
и ще продължавам да настоявам категорично в чл.1. на новата ни Конституция да бъде фиксирано, че България е еднонационална държава. Още повече че не мога да приема за
тъждествени понятията „ единна” и „ еднонационална” при
налагащото се внушение на чл.2, ал.1.
Ако в действителност днес ние се отричаме от този факт, то
мисля, че е задължително ВНС да гласува официално и да
декларира пред българската общественост, че България вече не е еднонационална държава. Но за това сигурно ще са
необходими много смелост и сили, за да се заяви категорично и официално.
Същевременно бих искал да повдигна един много сериозен
въпрос. Проектът за Конституция предлага ли охранителни
мерки за българския език като официален език в републиката? Логичен въпрос при нелогични и, бих казал абстрактно
хуманни призиви за неговото ползване при направеното тълкуване по чл.3. Явно, не вникваме достатъчно добре в проблема. Освен всичко останало официалният език е и психологическа реалност, ставаща поле за „ смелост” и натрапчивост, критерий за политическа лоялност при трайни трансформации на привидното. Определено това не се осъзнава,
след като в тази зала чухме гласове за „правото да бъдеш
обслужван” на официалния език. За мен това право, в смисъла на употребата, е равнозначно на правото на някой да
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бъде благосклонен към теб чрез езика. По точно :
- да се обслужва на официалния език по предпочитание,
- да те задължи да общуващ с някого на предпочитания
от него език,
- правото на някой да откаже да бъдеш подпомогнат в
собствената ни страна само защото уж не те разбира…
Ако моето мислене е погрешно, тогава ще отречем ли, че
националният книжовен език трябва да бъде превърнат в основен критерий за култура и образованост, средство за общуване? Желаете ли българският език да стане арена на политически приключения с множество тълкувания ? Да го
превърнем в произволен характер на знак, характеризиращ неуточнена норма, наивитетна и презрителна ?
Аз лично смятам, че езикът трябва да се разглежда като
език, официалният език – като официален език, защото в
противен случай звученето би било едва ли не : езикът не
е език ! Не търсете нулевата степен върху съществуващата
тавтология, а прозрете липсата на охранителна норма за
езика, който наричаме „ Език свещен на нашите деди „ !
Затова предлагам чл.3 да има следното съдържание :
„ Официалният език в републиката е българският. Той
се охранява от държавата и неговото използване в държавни учреждения и публични отношения е задължително.”
Мотивът ми е единствен ! Този текст в Конституцията ще
гарантира изработването на закон за защита на българския
език, закон, съществуващ днес в редица държави, от които
се учим на демокрация или пък даваме за пример за демокрация.
По чл. 13 със своите четири алинеи се уреждат въпросите
за религиозните права и отношенията между религиозните
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институции в държавата. Ал.3 има предимно констатиращ
характер и няма законова натовареност. Като традиционна
религия по този текст за християнството не се получават
никакви прерогативи, а самата констатация възбужда въпроса за произтичащата тенденция и означения. Какви са
реалностите ?
1.Хората, а не партиите и тяхната идеология са изграждали
и ще изграждат това, което наричаме културен облик на нацията.
2. Социално-психологическите параметри в диалога между
религиозните ценности се оценяват днес като политически
дискомфорт, приемащ религиозното разделение като национално.
3. Размитата политическа практика върху религиозно нравствената типология се обвързва с привличането на религиозната чувственост на страната на политическата обособеност.
Мислите ми са за така наречената културна съподчиненост,
силно притисната днес от политическия практицизъм, в
който в необозримо бъдеще може да оформи едно религиозно опозиционерство върху развиващите се на Изток религиозни доктрини. Казвам го в противовест на лаическото успокоение на г-н Бахнев по отношение на ислямския фундаментализъм. Без да влизам в спор сега, ако е необходимо ще го
направя, дали ислямският фундаментализъм е опасност или
не, ще приведа следния факт. През април в Кайро се проведе
международна конференция на висшия съвет по ислямските
въпроси, който взе решение първо – засилване ролята и
единството на исляма, създаване на ислямски общ пазар,
общ ислямски съд и армия…
По гл.3 смятам, че това, което се изнася от представители-
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те на ДПС, е една манипулация по две причини. Първо, не
мога да приема, че днес ще се раздухва тезата за етническо равенство при гарантирано юридическо равенство.
Това, което дава самата Конституция – правата на гражданите. Второ, проблемът не е в това кой има право и кой няма
право и как да се подходи, а проблемът днес е в чувството
на отрицание, различие в едно законодателно решение на
тази степен, отвъд която даването и отнемането на права на
самоопределила се група в рамките на нацията разрушава
етническото им самосъзнание или стимулира друго, чуждо
самосъзнание.
Къде е тази степен ? Това е големият проблем, който трябва
да бъде решен в тази Конституция. И аз смятам, че тази степен е дадена именно в гаранциите в глава първа от чл.4 до
чл. 13 и в глава втора от чл. 24, 25 и 27.
Завършвайки с две изречения, искам да кажа следното.
Днес ние трябва да намерим тези опознати знаци на бъдещето. Да почувстваме със своите сетива, че тази земя ще ни е
нужна за хляб, дом и гроб, че ще трябва завещаем нещо свято на децата и внуците си. Затова бих казал следното : нека
се отречем от истини, които си отиват, и се вречем в
тези, които идват. Това просто е думата и волята на народа.

♣
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САМО КОНФЛИКТЕН ЗАКОН МОЖЕ ДА ДОНЕСЕ
ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАНИЕТО

/ интервю на Велиана Христова за в. „Дума”, публкувано
в бр. 190 / 29. 07.1991 г./
- Проектозаконът за просветата вече е напълно готов,
но бе изработен след много обсъждания на няколко варианта. На какъв принцип ги обедини комисията ?
- От самото начало общото становище в комисията бе, че
образованието е политически въпрос. При всички политически обстоятелства то винаги се корени дълбоко в ценностната система и в социалната структура на обществото.
А образователната система на свой ред зависи от твърде
сложна съвкупност от политически фактори. За да си отговорим на въпроса какво образование е нужно на нашето общество, ние откроихме няколко кардинални проблема.
Първият проблем бе каква да е ролята на образованието в
процеса на разпределението на социалните привилегии и
положения. Защото в недалечно бъдеще вече ще има тясна
връзка равнището и типа образование на човека, неговото
социално положение и жизнения му стандарт. Освен това
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образованието е източник на убеждения и обществени норми. Училището трябва да накара учениците да прегърнат
социалните норми и принципи, утвърдени като ценност на
едно ново общество. Това именно залегна в държавните
образователни изисквания, предвидени в проекта. Няма да
крия, че един от най-дискусионните бе проблемът за връзката между образованието и социалните промени. Наложи се
мнението, че то е само средство, помагало, което може да
има или да няма своята роля в тези промени. По тази причина в проекта се предвижда голямо разнообразие от видове
училища, които да отговарят на различните икономически и
социални потребности в променящото се общество.
- Дотук не споменахте проблема за финансовото осигуряване на училището.
- То ще се осъществява по нов начин. Известно е, че найдобрите инвестиции са тези в образованието. Но те са част
от обществените ресурси. А самото разпределение на тези
ресурси е източник на конфликти. Например между образованието и другите задължения на държавата. Затова искахме да обвържем по нов начин финансовия режим, като даваме възможност училищата да станат юридически лица, а
МНП да определя всяка година издръжката на всеки ученик.
И то не аморфно, а според вида училище, степента на образование, региона на страната и пр. В същото време се осигуряват и други възможности за финансиране. Освен от държавния бюджет и от бюджетите на местните самоуправля-
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ващите се общности училищата могат да събират средства
от педагогически услуги, от дарения, вноски на фирми и
учреждения, даване под наем на помещения и съоръжения и
пр. Всичко това ще става на законова основа. Освен това министерството ще субсидира и научни изследвания, и квалификацията в областта на образованието.
- Когато стане закон, този проект ще спаси ли образованието от досегашната непоследователност в управлението ?
- Надява се. Към закона ще има правилник, който ще регулира отношенията между елементите на образователната
система, ще определя задълженията на управленеца спрямо
учителя, колектива и училището. Важно е дали сме успели
да ограничим и регулираме начина на вземане на управленчески решения и прилагането им без особена конфликтност.
Не смятам, че сме постигнали докрай тази амбициозна цел,
но опит за това е направен.
- При обсъжданията някои текстове в проекта предизвикаха опасения за прекалена централизация на правата в ръцете на министерството…
- Директорът ще се явява на конкурс пред МНП със своя
програма за конкретното училище, министерството ще го
назначава и така ще се осъществява връзката между начина
на управление и отговорността за това как се управлява. Ние
залагаме принципите и условията за промяна, а работа на
изпълнителната власт е да ги осъществи. Задължителна
ще е промяната и в самото министерство. Не защото кадри-
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те са лоши, а защото някои не могат да превъзмогнат стари
стереотипи. Новото винаги предизвиква най-напред отрицанието. Надяваме се отрицанието да е по-кратко.
- Какви резултати от този закон предвиждате ?
- Нямаме амбицията да сме го създали идеален. Но той е
необходим. Той е един конфликтен закон, защото е бариера срещу стереотипите, срещу професионалното спокойствие, срещу ретроградното чувство за вечност в училището.
Но ако не е конфликтен, няма за е закон на промяната.
- Конфликтите вече започнаха след прибързаните уволнения на директори.
- Мисля, че едно погрешно изпълнителско решение създаде
погрешна представа. То излезе, без да е готов законът, започнаха се промени без правно основание. Но хората не е
обяснено, че и сегашните директори ще могат да се явят на
конкурса за този пост. Или, че един директор и десет заместници може да си назначи, стига да иска и да има средства.
Не е възможно всички директори да се явят на конкурс от
първи септември.Това ще стане постепенно, в продължение
може би на няколко години. Но ако досега в училището
влизаха всякакви хора, сега това ще е невъзможно. Самият
директор ще търси съмишленици и няма да приютява какви
да е в училище. Защото учениците имат възможността да
предпочетат друго училище, а това означава конкуренцията
да изхвърли директора извън борда. Всеки директор ще иска да подбере най – добрите учители и да има средства да ги
стимулира. Всичко е в ръцете на този, който ще поеме отго-
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ворността да е начело на едно училище. И към него, и към
учителите изискванията ще са вече по-големи.
- При толкова много отговорности предвидени ли са гаранции за защита на учителя от управленчески своеволия ?
- Нека не се създава впечатлението, че директорът има неограничена власт и може да своеволничи. Той сключва договор с учителите според Кодекса на труда и това е гаранция.
Освен това учителят за пръв път се квалифицира като държавен служител. Той ще бъде закрилян от Закона за държавния служител. Който по някакъв начин му пречи да работи, ще попада под ударите на закона.

♣
УБИЕЦЪТ НА ОКЗНИ СЕ КАЗВА ОПТ В
СЪЮЗ С БСП
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/ интервю на Нина Стефанова за в.” Седем дни „,
публикувано в броя от 28.08 – 3.09. 1991 г. /
- Г-н Арнаудов, какъв е поводът да се свика извънредна
конференция ?
- Поводът е сключената коалиция между ОПТ и БСП, афиширана по медиите.
- Смущава ли ви тази коалиция ?
- ОПТ е партия на ОКЗНИ, което по своята същност е надпартийно движение, съюз на личности. Една такава позиция
на ОПТ нарушава този основен принцип, води до политическо унищожаване на движението. Налага се обсъждане
на политическия акт на ОПТ, която при създалата се ситуация много трудно ще докаже на хората, че не е креатура на
БСП.
- Вие лично с каква позиция ще отидете на конференцията ?
- Трябва да се даде отговор на един- единствен въпрос: Какви са шансовете на ОКЗНИ в политическия живот в
страната след нанесения му политически удар от ОПТ.
Сигурно трудно ще се стигне до краен отговор на този въпрос, защото ръководителите на ОПТ бяха ръководители и
на ОКЗНИ.
- Означава ли това, че можем да очакваме кадрови промени ?
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- Конференцията не е за разчистване на сметки. За да бъда
правилно разбран, лично аз смятам, че М.Минчев и Г. Павлов с достойнство биха защитавали идеите на ОКЗНИ в бъдещия парламент. Но не мога да приема цената на сключената коалиция – няколко депутатски места срещу една
цяла организация.
ОКЗНИ не е нито Арнаудов, нито Минчев. Движението е
на кърджалийското гражданство и само гражданството може да реши дали организацията му е нужна или не.
- След сегашния развой на събитията как оценявате създаването на ОПТ ?
- Не бих променил позицията си. ОПТ беше необходима
форма. За мен проблемът не е в това дали създаването на
ОПТ е грешка или не, а доколко политическия морал на
ръководството на ОПТ е съизмерим със стойностите на
ОКЗНИ, който преди година и половина фокусира в себе си
чувствата, надеждите и доверието на нашето гражданство.
И ако днес хипотетично се приема, че ОПТ е нужна за българския политически живот, то за ОКЗНИ ОПТ като тактически ход е вече свършен етап.Тази партия не може
да бъде повече образ на движението, защото го принесе в
жертва и го превърна в разменна монета в борбата за
политическа власт.
- Разводът е неизбежен, така ли да разбираме ?
- Ако бъда достатъчно честен ще призная, че този развод го
поставих на дневен ред преди шест месеца на партийната
конференция на ОПТ, после на УС на ОКЗНИ и на общоде-
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легатското събрание в Горна Оряховица. Тогава под изгубилия съдържание лозунг за единство участниците не разбраха, че очертаващата се тенденция води към унищожаване на
ОКЗНИ. В Горна Оряховица бях прям и лаконичен : „ Убиецът на ОКЗНИ се казва ОПТ в съюз с БСП „. След това
шест месеца мълчах и „ бездействах” с цел. Знаех, че свързването на ОПТ с БСП е неизбежно поради политическите
пристрастия на лидерите на ОПТ, но има истини, до които
хората сами трябва да достигнат. Сега вече те трябва да
си отговорят доколко държат на своята рожба ОКЗНИ и готови ли са да защитат бъдещето й.
- Има ли шансове за живот на ОКЗНИ според вас ?
- ОКЗНИ има най-големия си политически шанс да докаже,
че не е креатура на БСП и шанса да изпълни консолидираща функция за хората, които стоят далеч от политическите
съблазни и поставят националните интереси над тяснопартийните. Лично аз бих реагирал по същия начин, ако ОПТ
беше влязла в коалиция със СДС или с друга основна партия. Мястото на ОКЗНИ би било в национална коалиция,
която за съжаление днес в България не може да бъде създадена.
- През януари всички бяхте лидери на движението и бяхте заедно. Сега сте лидери на различни организации…
- Не приемам организациите да бъдат отъждествяване с
лидерите си. Разделям човешките от политическите взаимоотношения. И ако има нещо, което лично аз не мога да
простя на лидерите на ОПТ, е , че забравиха за какво са
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тръгнали, срещу какво са тръгнали и с какво са тръгнали.
Категорично смятам, че ОПТ, разчитайки на членската
маса на ОКЗНИ, се заблуди, че може с цената на всичко
да се изяви като партия, без да държи сметка за движението.

♣
ЦАРИГРАДСКО ПЕТЛЕ НА ИЗБОРНА КЛЕКА

/ стенограма на предаване на Българска телевизия
от декември 1990 г., публикувано във в. „ Факс” ,бр.27
13 – 19 септември 1991 г. от Елена Костовска и Валерия Маркова /
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Споровете около същността на ДПС се покриха с огромен пласт политически обвинения между различни сили,
които все още дълго ще се разплитат. Дали става дума
само „ за грешки” или за спекулации, ще се доказва с документи. Но как стана така, че Лилия Касабова – член
на съда ,регистрирал ДПС на миналите избори, сега се
явява като адвокат на партия „ Права и свободи”?
Съществува ли механизъм за предотвратяване на сепаратистични тенденции в тази организация, за която
нейния ръководител твърди, че „ във всяко движение,
което има за цел оцеляването на една общност, малко
или много гравитират сепаратистични тенденции/ Ахмед Доган пред в.”Дума”, 5.11.1990г./
Ахмед Доган: През 1985г. се учреди Народноосвободително
движение на турците в България. Имаше три форми на борбра – верска, политическа и в икономическата сфера. Това
беше една система от мерки, които целяха оцеляването. Аз
се гордея, че бях автор на тази програмна декларация. Майските събития през 1989г. са организирани от пиковия момент на нелегалното движение преди конференцията в Париж..На 29.05.1989г. Живков излезе с една декларация и се
отвориха границите. Призивът на Турското националноосвободително движение бе : „Искането ни е – изселване в
Турция !!!/ 1986г./…..
В началото на януари 1990 г. се учреди ДПС. Хронологически погледнато, има някаква приемственост на ръководителя, но в програмните документи ние нямаме приемственост. Основните цели на ДПС са просто да се гарантират основните права и свободи съобразно международните документи. Много хора осъзнаха, че имайки турско етническо
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самосъзнание, но едновременно бидейки български граждани, тяхната родина е България. Това е основната идея, върху
която се изграждат новата програмна декларация и целият
ни устав. Аз не съм съгласен с обвинението, че сме движение на етническа и религиозна основа. Ние имаме вече доста наши братя българи в нашето движение…
Д.Арнаудов : Как тези братя българи възприемат политическите искания от гледна точка на религиозните свободи. Едно са права на етническа общност, друго са човешки права
на хора, които са били потъпкани във времето на 1984 -85 г.
Защо в техните документи се говори като цяло за права на
една етническа общност, т.е. принципът на консолидиране, на съществуване ?
Аз не видях в програмата на ДПС да се защищават религиозните свободи на българските християни. Изхождам от
самото заглавие на организацията – права и свободи. За
всички български граждани.
Ахмед Доган : Трябва да ви кажа, че ДПС съществува и ще
съществува, независимо какви решения се вземат и къде ще
се вземат….
Д.Арнаудов: Дори и при закони, които да гарантират равноправието на всички български граждани ?
Ахмед Доган : Ние сме обществено – политическа органинизация. Занимаваме се не само с индивидуалните права и
свободи на човека, но и на човешки общности. Ние имаме
пълно основание да съществуваме, докато не се решат основните права и свободи на тези общности като български
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граждани.
Д.Арнаудов : Кои конкретно права човешки права искате да
бъдат гарантирани от българския закон ? Тези права, които
ДПС взема, за да ги решава политически ?....
Ахмед Доган : Характерът и конструктивната позиция на
ДПС и в парламента , и извън парламента е вече доказан
факт.
Д.Арнаудов : Наблюдава се едно отъждествяване на етноса
с религия в нашето съвремие…..
Ахмед Доган : Терминът „ български турци” означава ли, че
е „етнически българин”, впоследствие турцизиран, или означава турчин, който живее в България ?
Д.Арнаудов : Тези два варианта променят ли проблема моя
ли е България и имат ли своята отговорност към нея, какви
са ми задълженията ?
Ахмед Доган : Всъщност всяка общност има съответни механизми на самосъхранение.
Д.Арнаудов : Т.е. ДПС е механизъм за самосъхранение на
турската етническа общност. По - голямо самопризнание от
това ! Тогава кой може да спори, че ДПС не е на етнорелигиозна основа ? Един български гражданин, който има турско самосъзнание, като излезе в чужбина, как отговаря на
въпроса какъв си ти ? – Казва – „ АЗ съм турчин, който живее в България”, или казва . „ Аз съм български гражданин?
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По същество в България няма етнически конфликт..Проблемът, който притеснява хората живеещи в Кърджалийския,
Разградския регион, е политическата и религиозната консолидация на „ българите с турско самосъзнание” в рамките
на една определена територия, където българите са демографски малцинство…Много е важен принципът на лоялност към нацията и държавата. Ако човекът до мен като
„български гражданин с турско самосъзнание” е лоялен към
родината си, аз никога няма да му кажа лоша дума. Това е,
което дава представата за едно демократично общество.
Гражданското общество си създава такива механизми, които дават възможност да се регулират тези отношения, които
законът е разпоредил. Обаче, ако това гражданско общество
не се създаде по чужди модели, насаждани отвън. Ако бъдем дълбоко откровени, България е просто една бурмичка в
една голяма политика и тя трудно може сама да решава
неща по начин, по който ги иска.
Забележка : В това предаване участваха и доц. Ст.Трифонов и проф. Страшимир Димитров
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Време на политически реализъм и прагматизъм
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СЪВРЕМЕНЕН, ДНЕС ОЗНАЧАВА ИЗОСТАНАЛ

/ интервю на Мария Станчева за в. „ Арда”, публикувано
на 16. 01.1992 г. /
- Г-н Арнаудов, какво е днешното ви отношение към политиката ?
- Същото, както вчерашното. Промяната е най-вече в погледа ми към и върху политиката. Нормално при новопридобития опит, умения и възможности. Самата политика е школа
за цял живот, в която няма „ свои” и „чужди”, има само други, борещи се за това, което им искат и „плащащи” за борбата си по начин, който най-малко искат. И ако самото отношение към нея поражда риск, той е свързан единствено с морала ти., т.е. дали ще съумееш да се пребориш със съблазните в политиката. Тук дилемата е дали ще позволиш да останеш подвластен на политиката или не.
- Чия е по - голямата заслуга за хаоса в днешното българско образование – на законодателната или на изпълнителната власт ?
- Хаос няма ! Има нормална конфликтност, произтичаща от
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валидните за всички общества и системи обусловеност между образованието и политиката.
Днешното състояние е лесно обяснимо, ако доброжелателно си припомним, че каквато и да е дефиницията за образованието, то е политически въпрос. Самото планиране на
образованието е политическо. Непроменяем е фактът, че
образованието е тясно свързано с точно определен проект
на развитие, който дадено общество преследва и от който
се обуславя.
Ако все пак има представа за хаос, то тя идва от все още
неосъзнати или умишлено неприлагани нови принципи,
функции и отговорности, налагани от новите обществени
реалности.
- Как се отнасяте към министерски укази, с които се
променят закони ?
- Въпросът Ви е достатъчно ясен, за да Ви отговоря тълкувателно чрез приказката за вълка и агнето :
„ Вълкът, както всеки хищник, „ страдал” от комплекс за
законност и след като издебнал агнето при ручая, започнал
да търси подходяща формулировка за присъдата.
„ Агнето” се защищавало умело и парирало вълчите аргументи. И когато вече изглеждало, че вълкът ще се оттегли,
той изведнъж дошъл до заключението, че „ агнето” без съмнение носи в и н а за неговия глад. Това отговаря на истината дотолкова, доколкото апетитът действително се появява при вида на яденето. Сега вълкът спокойно можел да изяде агнето. Неговото действие било обосновано и оправдано.
- Г-н Арнаудов, чувствате ли се съвременен днес и каква е
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представата Ви за съвременно училище
- Имам сериозни основания да не бъда конкретен. Но бих
твърдял, че съвременен днес, означава просто изостанал.
Причината е в това, че не можеш да бъдеш съвременен, ако
не си успял да „прескочиш” мислено деня който идва и да го
видиш и прецениш като ден, който вече е отминал.
А българското училище днес е длъжно да планира и реформира, като бариера срещу политическото влияние на бюрокрацията. Училището трудно би се противопоставило на естествената тенденция на бюрокрацията към йерархичните
решения.Двете понятия изхождат от две различни и дълбоко
несъвместими политически платформи: планирането препоръчва приемственост, а реформата – промени.
С други думи – едно училище трябва да има осъзнатия стремеж към изпреварващото. Нормативното условие е налице.
Законът е в действие. Но не е почувстван духът му – да твориш условия, позволяващи да си по-съвременен от другите.
АЗ НЕ СЪМ ПРОТИВ ДПС, А ПРОТИВ НЕГОВАТА
НЕПРОЗРАЧНОСТ
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/ интервю на Бинка Пеева за в. „ Репортер 7 „,
публикувано в бр. 4 / 30.01.1992 г./
- Повече от половин година сякаш сте извън политическия живот, каква е причината ?
- Ако е вярно, че и образованието е политика, то аз не съм я
напускал. Върнах се към работата си на преподавател.Опитът ми даде нов и за самия мен принцип: идва времето, когато не ти трябва да поучаваш хората, а да се обръщаш към
тях, когато хората сами изпитват потребността да те чуят.
- Вие не се кандидатирахте за депутат, защо ?
- Прецених, че независимите кандидати нямат никакъв шанс
и че трябва да стане ясно колко е поляризирано самото общество. И самият аз като човек, като начин на мислене, не
пасвам на тази поляризация. Затова предпочетох да имам
време за наблюдение и размисъл.
- Вие се обявихте за независими още през януари 1991 - ва
и напуснахте Отечествената партия на труда. Каква
беше причината ?
- Несъгласие с политическата линия, която поде част от ръководството на ОПТ и която доведе до факта коалиция с
БСП. Като един от създателите на тази партия, тази тенденции противоречеше на моите възгледи. ОПТ изгуби своята
физиономия и по моята скромна преценка или ще трябва да
престане да съществува, или да признае, че служи на чужди
интереси.
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- Не се ли усъмнихте, че ОПТ така е била замислена,
въпреки че Вие сте работили с други намерения ?
- Категорично не. Като председател на ОКЗНИ, държах за
пълна независимост и решихме да създадем своя партия, за
да можем да участваме в изборите. Впоследствие нещата
бяха изкривени, може би защото дойдоха много хора, които
искаха да перат своята съвест. Те станаха очебийно мнозинство и аз не бях в състояние да поддържам линията която
смятах за правилна. Аз трябваше или да предам себе си, само за да бъда в политиката, или да се разгранича, за да запазя възгледите си…
- Губи ли политическият живот от това ?
- Не, но се излъгаха надеждите на доста хора. Близо 70 на
сто от организациите на ОПТ се противопоставиха на коалицията с БСП и възприеха моята позиция. Това е знак, че
такава партия е била необходима. Но сега е нормално да се
появят нови партии и да отмират онези, които изгубиха облика си. Вярно е ,че политиката е прагматична по принцип,
но е страшно да се спекулира с голямата идея, каквато е националната.
- Каква е оценката Ви за политическия живот в момента ?
- Забелязва се общ знаменател между нея и управляващата в
момента партия : вътрешно преструктуриране. Може би
от БСП ще се появи нова самостоятелна формация, която ще се опита да се приближи плътно до социалдемо-
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крацията. Подобни процеси, мисля, че ще има и в СДС –
тъй като общата идея „ демокрация на всяка цена” води до
обезличаване, а това няма да се хареса на всички. Смея да
прогнозирам, че не е далеч моментът, когато ще се
стигне до остър конфликт между Желю Желев и СДС- д.
Вероятно по принципите за водене на политическия живот.
- А мястото на БСП ?
- БСП няма скоро да излезе от политическия живот, независимо от желанията. Но е странна помиренческата позиция
на БСП. Едва ли не си подават ръка със СДС. Ние още на
Кръглата маса обявихме формулата, че „ СДС плюс БСП е
равно на БКП ”. Мисля, че доста неща я доказаха. Стилът е
общ, коренът е един и същ. Аз си задавам въпроса дали не
е стратегически замислено да има двуполюсност на политическия живот. По никакъв начин не мога да повярвам, че в
България има само два типа хора: които мислят като БСП и
които мислят като СДС…Оттук нататък се питам: ще издържи ли парламентът ? Има достатъчно „ мурафети” да
се стигне до парламентарна криза, но това ще е като лавина…
- Смятате ли да работите с тези 70 на сто от структурите на ОПТ, за които споменахте и какви хора обединяват те ?
- Хората действително търсят нова организация, защото
ОКЗНИ вече не е тази спойка, която беше. Искаме да създадем организация на хора с балансирано мислене, която да
изразява понятието „ национална демокрация „, която да
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бъде търсен партньор. Искат да се прави модерна, балансирана национална политика, както е във всички развити демократични държави.
- Отговаря ли наистина национализмът на националния
интерес ?
- Определено вече се прави разлика между афиширан национализъм и националния интерес. Отива се към разбирането,
че историческата обремененост трябва да се пречупва през
националния интерес въз основа на реалностите. Мисля, че
със създаването на обединена Европа и самото понятие национален интерес ще придобие ново съдържание, той ще съществува и в бъдеще, но на някаква друга плоскост. Трудно
ми е да дам определение, но интуитивно чувствам, че то
трябва да се търси….
- Вашето участие във ВНС лично аз разделям на два периода : отначало бяхте много краен, а по-късно се пренагласихте към една по-реалистична формула…
- Възможно е . Парламентът започна да работи, когато в районите като Кърджали беше много неспокойно. Сигурно това настроение съм пренесъл.Аз бях и единствения представител на тези региони и бях длъжен да изява чувствата на
избирателите си. Но още от самото начало бях наясно: мен
не ме притеснява ДПС и хората, които определят себе си
като турци. Мен ме притеснява новия принцип, който се въвежда в държавата. Против съм – и го формулирах пръв в
политиката – начина по който се организират.
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- Против какво, все пак ?
- Аз не се боря, и ДПС го разбра, против тяхната програма, а
против тези идейни основания, които създадоха програмата. Малко преди края на ВНС попитах : кое още право не
сте си извоювали ? И те не можаха да ми отговорят….Но политическата дейност при такава капсулованост и непрозрачност, каквато има тяхната общност, е много опасна за стабилността на държавата….
- Струва ми се, че уплашихте много хора…
- Е, някои се уплашиха, че ставам много забележим и с едно
вдигане на ръка привличам електорат….
- Имате ли самочувствие сега в Кърджали ?
- Ходя спокойно, с вдигната глава. Политиката не е за ден два. Отговорният човек не знае кога ще потрябва отново.
Затова не трябва да си позволява днес да е един, а утре друг.
Това, за което ме изпратиха избирателите ми, аз го постигнах….
- А какво е положението в Кърджали ?
- Всички управляват, а няма кой да ги критикува. ДПС спечели изборите, но предложи на всички останали да вземат
част от властта. Те приеха и така легитимираха ДПС. На
практика няма о п о з и ц и я. Аз смятам за добра формула
„ гражданска листа за управление „. Но в случая по-скоро
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ДПС „ прекара” останалите политически сили да играят за
него. Най–нормално беше да управлява този, който спечели
изборите. Защо не го оставиха ?.....
- Имате ли опасения за бъдещето на страната ?
-Не, но трябва да се преодолее този двуполюсен и яростен
модел на политически живот, който е абсолютно чужд на
душевността на българина – сякаш в момента сме заставени да играем в някаква чужда игра. Виждам как се
опростява националния интерес, свеждайки го до отделни
проблеми : до демографията или до „ приобщаването на външните българи „…Те са си достатъчно приобщени, а ние
трябва да ги направим посланици на нашата култура по света, защото именно културата има стойност за човечеството,
за цивилизацията. Да бъдем „ граждани на света” за мен означава точно това: да имаме самочувствието и да не страдаме от комплекси. Имаме върхове в световната култура…..
ЕУФОРИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С
С РАЗУМ
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/ интервю на Венцеслав Начев за в. „Зора”, публикувано
в бр. 21 / 2.06 .1992 г./
- Г-н Арнаудов, Вие не се кандидатирахте за народен
представител в изборите през месец октомври, въпреки
че имахте според слуховете добри предложение, но създадохте политическа партия. Има ли някаква връзка
между двата факта ?
- За мен решенията и за двете неща бяха назряли още през
февруари 1991 г., когато бившите ми съратници приеха линия в търсене на „ ракета – носител” за влизане в парламента и се спряха на коалиционната форма с БСП и нейните сателити. Неизбежната конфронтация с позициите на членската маса и последвалото неодобрение от извършения акт
предположи като алтернатива създаването на ново политическо обединение върху нова идейна платформа, с нови политически методи и ново поведение. Имах тази готовност,
още повече че още през януари 1991 г. предложих на Управителния съвет на ОКЗНИ вариант за създаване на нова организация под името „ Национална демокрация „, като
средство за отказ от неконструктивното противопоставяне
с други организации на политическа сцена. Еуфорията трябваше да бъде заменена с разум. Времето доказа, че това е било политически правилно.
- Това ли бе причината за създаването на партия „ Национална демокрация „?
- Причината в никакъв случай не е една, тъй като са пряко
отражение на мислите за адекватност на формата спрямо по-
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литическите реалности. Още тогава за мен бе ясно, че
ОКЗНИ не отговаря на променящите се динамично политически ситуации, че формата обществено движение, ще доведе до реалното изгубване на политическата му самостоятелност. Дори и създадената от средите на ОКЗНИ ОПТ не бе
в състояние да доразвие политическите цели и задачи на
движението.
- С тези думи Вие подсказвате, че журналистите с основание са правели разлика между Вас и останалите ръководни дейци от ОКЗНИ и ОПТ. Интересно как успяхте
да съхраните себе си и името си в такова обкръжение ?
-Ако попитате сегашните дейци на ОПТ, то те ще Ви кажат,
че аз съм един завинаги провалил се народен представител,
който напразно е бил избран и е излъгал надеждите на своите избиратели, т.е. политически труп. Те не биха могли да
мислят по друг начин за човек, който посмя публично чрез
масмедиите да им се противопостави и да обедини инакомислещите около себе си. В парламента се стараех и правех
действителна разлика между политическо опониране и човешките взаимоотношения. Доволен съм, че останах верен
на себе си и на хората, които в този момент са в основата на
партия „ Национална демокрация „.
- Една партия се създава, за да участва активно в политическия живот и да се бори за политическата власт.
Какви са шансовете в този смисъл на партията, като
ръководител ?
- Задавате ми едва ли не хамлетовски въпрос – да участваш
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или да наблюдаваш политическия живот. От идеята за партия до официалното й регистрация измина повече от година.
време, използвано за обновяване на структури, за освобождаването от хора, използвали конюнктурно ситуацията за
лични цели, за преосмисляне на реалностите и пр.
Латинската поговорка „ Бързай бавно „ е, ако щете, валиден за настоящето организационен принцип, което пък показва, че силните й изяви са прогнозирани във времето. Не
бихме искали да се оформи обществена представа като за
партия много говореща, но нищо не казваща., т.е. ориентация към изяви, носещи обществено доверие. Пример за това
е уставното положение, че партията ще предлага екипи от
професионалисти, които да заемат отговарящи на квалификацията им постове в държавната йерархия. Стремежът ни
е да дадем практически израз на понятието „ държавническа
мъдрост”. Ако като партия успеем да обединим мисленето
на повече хора върху приложните страни на демокрацията,
да отхвърлим властта като средство за властване, а да я приемем като средство за управление на обществения прогрес,
то понятно е, че тя ще е партия с възможности. Важното е да
се мисли за такива политически решения, създаващи условия за индивидуален просперитет, за задоволяване амбициите и потребностите на човека. Та нали индивидуалната реализация е регулатор и критерий за възможностите на обществото като цяло ?
- По силен ли се чувствате като лидер на партия, или
по-уязвим ?
- Уязвимостта идва с отговорностите. Неангажираният човек не рискува кой знай какво. Това че имам дял в появата
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на една партия, е повече резултат от усилия за доказване на
истини, отколкото реализиран стремеж за себедоказване. Моето верую няма пазарен еквивалент, а неизбежните
компромиси не са и няма да бъдат в резултат на нещо, внушено ми по един или друг начин. Ако съм уязвим, то съм от
самия себе си, поради често налагащите се самопреценки за
начините ми на мислене и поведение. Силата е в чувството
за отговорност, а партия „ Национална демокрация” е с амбиции да докаже собствените си стойности именно чрез поемането на отговорности и проява на политически морал.
Без него тя няма шанса да обедини около себе си хора, приемащи общочовещкото добруване като условие и фактор за
национален просперитет.
- Означава ли, че тези качества липсват примерно на
управляващата коалиция или на опозицията ?
- Днес се оформя представата, че политическия живот е ангажиран да отговаря на въпросите „ Кой какъв е ? ” и „ От
кого е изпратен? ” на фона на всеобхватната криза. Те рефлектират върху позициите на партиите, ако щете и върху
облика на самите партии. Психозата за заговори и компромати владее мисленето на лидери и електорати, а съмненията пораждат отрицанията. Да бъдеш съдник, означава да си
наясно с психологическите основания за действието. А те
днес са твърде многозначни, за да има еднозначна преценка.

♣
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УМНИТЕ ПОЛИТИЦИ РАЗВИВАТ ПРОГРАМИТЕ СИ
ПО НАЧИН И СТИЛ, ВОДЕЩ ДО ОБЩЕСТВЕНО
ДОВЕРИЕ

/ интервю на Зина Добрева за в. „ Шипка „, публикувано
на 7.07.1992 г. /
- Г-н Арнаудов, какви са взаимоотношенията между партия „ Национална демокрация” и БДЦ ?
- Получих официална покана за разговор и проведохме такъв с г-н П.Симеонов. Това бе един нормален политически
диалог между партии за уточняване на мнения, оценки, позиции за политическата ситуация в страната. Зная, че БДЦ е
правил подобни срещи и с други организации, което за мен
е белег, че това е една системна линия за политически контакти с извънпарламентарни сили. Обективно се видя, че
между нас има доближаване на позиции, а и няма сериозни противоречия по водещите принципи на политическия
живот.
- Може ли партия „Национална демокрация” да се нарече патриотична организация ?
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- Патриотизмът е чувство Партията ни иска да бъде приемана като нормална политическа формация, която има либерално – демократична ориентация. В контекста на чувството патриотизъм, нас ни вълнуват въпроси от рода : Възможно ли е днес да се говори, търси и определи съвременния национален идеал на държавата ? С какво се променя
съдържанието на понятието национален интерес при наличието и влиянието на общоевропейски обединителен процес ? И във връзка с това, как да се разбира понятието национален консенсус и то главно в политически план.
- И до какви отговори достигнахте ?
- Важно е какво житейско съдържание ще вложим в тях. Например консенсуса означава съгласие. Съгласие за какво?
Разсъждавайки в този план , смятам, че може да се говори за
съгласие по отношение разбирането на властта, по основните принципи за промяна на системата, по отношение на отговорностите. Съгласието е основание за диалог. А диалогът
е условие за намиране на добри управленчески решения. Защото съществува разлика между опониране и противопоставяне. А днес именно валидното е противопоставянето.
- Като извънпарламентарна сила какво е вашето отношение към управляващите и опозицията в парламента?
- Нормално е една извънпарламентарна партия да изразява
недоволството от управляващи и от опозиция. За нас обаче
е неморално критиката да е популистка. Ние като партия се
въздържаме от подобни мнения, защото днес липсват реални политически критерии за управление и поведение. Имам
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реторичен въпрос : Коя извънпарламентарна сила знае как
се управлява, като никога не е управлявала ? Коя от тях е
била парламентарна опозиция, за да може да критикува такова поведение ? Ние търсим като мяра сравнението между
предизборни обещания с управлението или парламентарните действия. И можем да кажем че има разминавания. И това е нормално. Когато се прави една политическа програма,
се има предвид перспективата. Никой автор на такава програма не може да предвиди в дълбочина какви обстоятелства, какви ситуации ще предизвикат.
Виждате, че едно ежедневно критикарство, не е в полза нито за критикуваните, нито за критикуващите…
- Някои политици твърдят, че партия, която днес не
отчита социалните реалности, може да остане извън
борда на политическия живот…
- Още във ВНС, когато се спореше за конституцията дали в
нея да съществува характеристиката „ социална държава”,
изразих позицията, че е политически смешно да се противопоставя социалното на либералното. Либералното е призвано да осигурява средствата за социалното. В този смисъл
може да се открие един от сериозните ни политически мотиви за контакти с БДЦ, в който влизат партии с либералносоциална ориентация. Синтезът между двете е заложен в
програмните документи на партията ни. Днес хората не са
толкова уморени от политиката, а повече се замислят доколко политиката може да доведе до управленчески решения за социална закрила. Затова умните политици трябва да
развиват програмите си по начин и стил, водещ до обществено доверие.
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ПАРТИЯ НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ Е ЗА
СТАБИЛЕН ЦЕНТЪР – ГАРАНТ ЗА НАЦИОНАЛЕН
ПРОСПЕРИТЕТ

/ интервю на Цветан Ликов за в. „Шипка „, публикувано
На 15 . 10 . 1992 г.
- Г – н Арнаудов, каква е разликата между Д.Арнаудов,
като председател на ОКЗНИ и партия Национална демокрация ?
- Промяна има, но не в изповядваните ценности, а в стойностите на прагматичните подходи за тяхната защита. Политиката по думите на Шилер, е изкуство на възможното и
трябва да се усъвършенства преди всичко необходимото като път към желаното.
За мен ОКЗНИ беше необходим и отминал етап в общия
политически процес и стремежът той да съществува, при неадекватни за съществуването му условия, е удар върху стойността, която той имаше като обществено движение и върху
общественото доверие, дали му право на живот. Опитите
днес той изкуствено да съществува е проява на политическа
недалновидност и на средства на някои лица, твърде позна-
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ти на обществеността, да говорят за политиката на своите средства, защото нямат средства за своята политика.
- Национална демокрация е вече член на БДЦ. Тези дни
приехте и отговорни решения за бъдещето на нацията.
Какви хоризонти се откриват за самата партия в новото и обкръжение ?
- БДЦ е израз на консолидационни процеси. Той е и алтернатива на възприемчивост на нова политическа култура, съвместима с обществената цел – смяна на системата. БДЦ е
още олицетворение на чистото в идеен смисъл десидентско
начало, което подхожда отговорно към прагматичността в
политиката при отчитане на реалностите.
След приемането на партия Национална демокрация в тази
коалиция на 23 септември, имаме четирима представители в
Политическия съвет на БДЦ, съответни координатори в
страната и участва пълноценно в общотактическите политически действия . През ноември предстои Национална конференция, която трябва да превърне БДЦ в траен центристки
политически блок.
- А как либерализмът се отнася към национализма ?
- Това е твърде сериозен въпрос, за да се отговори изчерпателно в едно интервю. Бих споделил моето убеждение – хомогенността на една нация не може да се скрепи с договор
или по законодателен път. По-модерната политическа система или организация на държавата не може автоматически
да изчисти националните проблеми. Съвременният свят е на
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път да се откаже от стереотипа на Европа – стандарта на
държавното величие – въпреки продължителността на този
процес. Едно е национализъм, друго – национални интереси
в тяхното политическо многообразие. Ако тази разлика не се
подплати с политически прагматизъм, то робуващите на
грубия национализъм ще се превърнат в едни донкихотовци,
въртящи се в порочния кръг на безпринципността. Те ще
приемат самия човек в най - непочтеното му разбиранекато средство. А човек сам по себе си е цел. Това го е казал Кант.
- Такова ли е разбирането на Национална демокрация и
по отношение на българите, живеещи в други страни ?
- Нашите сънародници, потомци на българи, изселени поради исторически обстоятелства, не могат и не са политическа позиция, или средство. Аз съм първият човек, поставил
във ВНС необходимостта за държавна институция, за законова уредба и юридическа защита на българите, живеещи в
чужбина и всякога да им създават условия, ако желаят това
да се завръщат в своята родина. Всяка една държава, която
политизира националния въпрос , го опростява….
- Има ли нещо, от което най-много да се страхувате ?
- Да ! И то е това, което много точно е формулирал Милован
Джиласт – По – страшно от комунизма е антикомунизма
на бившите комунисти !

♣
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ПРОМЯНА ЩЕ ИМА, АКО ЧОВЕКЪТ Е НЕЙНА ЦЕЛ

/ публикация във в. „Репортер 7 „,бр.42 / 22.10.1992 г. /
Политическите процеси в момента са нормално отражение на нивото на политическата ни култура, взета едва ли не
в най-опасното й разбиране – да се противостои на другия.
на сцената на парламента ляво стоящите, които имат опит в
управлението, доказват себе си чрез публичен отказ от стремежа към властта, за да могат по-сигурно да я овладеят чрез
тактически прийоми за вътрешно несъгласие спрямо линията на реформата. Знаейки, че днес политически не им е изгодно да управляват, те търсят изгода от опозиционната си
тактика чрез изживяващи се по тяхно поръчение малки партийки от „ семейни „ организации.
Тези, които държат в ръцете си лостовете на властта, се
учат да управляват с мисълта, че вече са зрелостници и напътствия не са им нужни. Между тях няма силни и слаби
ученици, а има слушащи и неслушащи, с което обществото
започва да свиква. Непригодността към демокрацията се
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маскира чрез лоялност към единството – единствената формула за успеха.
Третите - според някои лукави, според други умни, но
нечестни, нямат опит да управляват, но и не искат да пробват. От грешките на леви и десни те получават политически
дивиденти и възможност да вземат на мушката ту „ знамето
на демокрацията”, ту „ знамето” на управляващите.
Всичко в крайна сметка е нормално в етапа, в който се намираме. Делата и думите неумело скриват вътрешнопартийни цели, които не могат да бъдат отразени в някаква програма или платформа. За всички ЧОВЕКЪТ е нужното средство за промяна, като се забравя, че промяната ще я има, ако
ЧОВЕКЪТ се приеме като нейна цел. Промяната само се демонстрира, но средствата за политиката на промяната липсват.
Но процентите са неизбежно консолидационни, независимо че прагматично се отрича преструктурирането на политическото пространство. Бариера срещу индивидуалната и
обществена еволюция не може да има и мястото на политическата сцена няма да се определя от изкуствено наложените днес крикетий: - разстоянието от властта и възможност
да се упражнява властта. Реториката за „ запазена марка”
или „ запазено място” са израз на безсилие за вътрешни промени. С криворазбран прагматизъм се възприема, че една
личност е несменяема, защото е трудно да се търси друга.
Заявките за съществуване тепърва ще бъдат израз на обмислени стратегии и тактики в сложната политическа игра на
интереси. Така че перспективата на партиите и организациите, които се обявиха за центристки, най-вече е в техните
ръце и се свързва с умението да се води политика по начин,
различен от досегашните. Разбираемо е, че са налице ре-
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флексии от тоталитарния период, но бързината на евоюлиране и доброволното отказване от „ проверени средства”,
ще предели и темповете, с които центристите ще печелят
обществено доверие и престиж. Трайно присъствие може да
има при трайно отрегулирани вътрешни взаимоотношения,
и то върху нов набор от принципи. Тяхната единствена качествена оценка трябва да е държавническа мъдрост, защото
партийната принадлежност може само да е условие за участие, но не и средство за съществуване. Стремежът към
властта е оправдан, ако е пречупен през разбирането за самата власт като средство за обществен прогрес. „ Цветен „
професионализъм няма. Професионализмът или го има, или
го няма. Другото е само опит да се скрие зад избраната линия или цвят липсващо качество.
Една центристка формация трябва да бъде преди всичко
трайно политическо обединение, преминало филтъра на неизбежната борба / личност срещу личност, партия срещу
партия /. Качествената му характеристика не трябва да зависи и да бъде подчинена на количествени признаци. Предизборната коалиция може да е прагматична за даден момент,
но няма да доведе до нищо повече от познатото. Самата
същност на центризма е динамика, която отразява вариативното мислене и консолидирана интелектуална енергия за реакция към нужното, а не към установеното. Центристкото многоцветие може да бъде богатство, ако спрямо една
или друга ситуация се използва от палитрата това, което
най-добре обслужва решението на наличния проблем., т.е.
един жив организъм, в който всеки орган знае своите функции и обслужва това, за което съществува. Трудно е да се
приеме, че всеки знае всичко и може всичко. Моралното е
да осъзнаеш какво действително знаеш и как да се стремиш
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да го направиш по най-добрия начин от възможно добрите.
ЦЕНТРИЗМЪТ – НЕОБХОДИМ ОБЩЕСТВЕН
ПРОЦЕС

/ интервю пред в „Зора”, публикувано в бр.4 / 10.11.1992 г./
- Дълъг ли беше пътят до приемането ви в БДЦ и как
оценявате влизането на партия Национална демокрация
в тази центристка коалиция ?
- Ориентацията на партията към центристки изявяващи се
формации и влизането й в БДЦ не е просто случайност или
израз на временна политическа прищявка. Самият БДЦ е на
практика реализирана необходимост, олицетворяващ тип политически идеал. Нещата имат друга измеримост и найобщо могат да бъдат изказани като подкрепа на неизбежни,
а и необходими консолидационни обществени процеси.
- За добро или за лошо във ВНС минавахте за националист. Партията, на която сте лидер, също акцентува
върху националните ценности. Означава ли, че приемането Ви в БДЦ, че неговите лидери са преодолели алер-
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гията си към определението „ националист” и са приели
необходимостта от прагматичен национализъм ?
- Политиката е винаги прагматична и без това й качество се
играе на политика, а не се прави политика. Един прагматизъм сам по себе си не предполага праволинейност в тактически прийоми и поради това една „ алергичност” към нещо
е толкова относителна, колкото и една неподкрепена с нищо
афиширана привързаност. Историята ни е дала примери за
политиката на национализма и днес, въпреки опитите да се
докаже, че той отново съществува, трудно биха се извели и
обосновали проявяващи се днес средства на такава политика.
В този смисъл отношението и чувствеността към един или
друг национален интерес най-малкото трябва да се възприема като проявен национализъм. Време е да се спре с донкихотовщината за нещо и върху нещо, което просто не се познава. Решението е в разсъдливото приемане на нещата, които не могат да се променят. Това вече е проява на прагматизъм и мъдрост.
- Ако приемем, че вероятно се задават парламентарни
избори, какви са шансовете на БДЦ в сегашния му състав ?
- Конкретизирате нещо, за което по принцип се отговаря
уклончиво или въобще не се отговаря. Но ако приемем за
критерий примерно , една вътрешнопартийна психология,
ще се уверите колко е трудно да се прави твърдение за нещо, зависещо твърде много от осъзнатостта на членския
състав на една партия за тип реакция при различни по сила
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и същност обстоятелства. При наличието на изострена социална борба и политически духове, излезли от „ бутилката”, възможностите за балансиран оптимизъм и песимизъм
са твърде стеснени. Още повече, че истинската готовност
за избори се разбира след самото провеждане на изборите.
- Структурите на Национална демокрация готови ли са
за избори в организационно отношение ?
- В БДЦ няма илюзии и реалностите не се оценят емоционално. Коалиционните форми на сътрудничество с партии и
организации извън БДЦ са неизбежни при така бързо проявяващо се разместване на политическите пластове. Силата
на компромиса ще бъде водещото при едни скоротечни избори, тъй като диалог без компромис е невъзможен.
- Един по – страничен въпрос, но пряко свързан с Вашата
професия на историк – дидактик: как оценяват е тазгодишната смяна на учебниците по история ?
- Един стремеж за „ съвременно” тълкуване на историческите факти като картина на станалото, с подчертан политически нюанс и с една неизбежно налагаща се тенденция в проявената интерпретация на фактите, която в момент на озарение ще доведе до повтаряемостта на възгласа: „ О неразумний юроде!..” Че ще има ново осветляване на историческите факти е повече от добро и повече от нужно, но доколко
това осветляване няма да бъде средство за оказали се след
време политически късогледи историци да използват разкритията на историческата наука за обслужване на нужен
някому за политическия момент познавателен контекст.
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Стилът, това е човекът, но когато човекът налага стила си
върху това, което служи за формиране на обществено съзнание, то това вече е промиване на мозъци.
ОКЗНИ ЩЕ СЪЩЕСТВУВА, ДОКАТО НЕ МИНАТ
ДЕЛАТА ПО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИСКОВЕ, ТВЪРДИ
ДИМИТЪР АРНАУДОВ

/ интервю на Борис Аврамов за в.”Нов живот”, публикувано в бр. 27 / 10.02. 1993 г. /
- Г-н Арнаудов, през миналата седмица в местния печат
се появиха обвинения срещу Вас, че съдът не е прав, когато Ви обяви за легитимен ръководител на ОКЗНИ. Приемате ли ги за основателни ?
- Вярно е това, че съдебното решение „ даде хляб” на познати лица, с познат начин. За мен подобна реакция не е нещо
ново, тъй като е нормално тези хора да не знаят, че в политиката има и се признава една единствена сила – тази на аргументите. Но е налице един смущаващ факт – опитът им да
демонстрират самочувствие, че стоят над законите, регламентиращи начините за водене на политика. Същевременно
е разбираемо тяхното поведение и изразения начин на мис-
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лене. Трудно е да се примириш, че не можеш да бъдеш там,
където голямата амбиция те тласка.
-

Как смятате да отговорите на нападките ?

- Нямам никакво намерение да отговарям на хора, особено,
когато се отнася до клевети. За този начин си има определен
ред, регламентиран в Наказателния кодекс – чл.147 и чл.148.
Но аргументи за несъстоятелността на нападките ще изложа
и те няма да са в полза нито на отделни личности, нито за
политическата роля, която те искат да играят в местния политически живот.
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Първо, те би трябвало да получат определена правна консултация и да разберат, че не могат да обжалват решението на съда, тъй като не са страна по делото. Имайки амбицията да разбират от политика и да печелят в политиката,
е трябвало да направят нещо твърде просто – да направят
справка в документа за регистрация на ОКЗНИ от зимата на
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1990 г.. Там има отразено двойно представителство. От една
страна правото да представлява организацията пред институции има председателя и организационния секретар на КС
на ОКЗНИ. От друга страна, това право има и управителният съвет като колективен орган. Редът в чл. 134 и следващите от Закона за лицата и семейството, по силата на решение на общото събрание.
- Какво аргументира този факт ?
- Първо, е аргумент срещу манипулативното изказване на
г-н М.Минчев на страниците на в. „Стандарт” от 2.02.1993,
според който „ никой от сегашното ръководство на ОКЗНИ
не е бил призован в съда и за него е пълна мистерия как се
е стигнало до подобна идея „.
Още на първото заседание на Софийския съд упълномощени от господата М.Минчев и Г.Павлов адвокати оспориха правото ми да представлявам организацията пред съдебните органи. Съдийската колегия отложи делото като редовно, призова за следващото заседание всички членове /стари
и нови / на Управителния съвет. На него отново упълномощени адвокати представляваха двамата депутати пред съда.
Не е трудно да се направи проверка в протоколите от заседанията и да се види, че господата М.Минчев и Г.Павлов се
явиха като редовно призовани чрез упълномощени от тях
адвокати.
Второ, е аргумент, че на последното дело се явиха всички
лленове на управителния съвет, които потвърдиха пред съдийската колегия, че подкрепят внсения иск за пререгистрация на Управителния съвет на ОКЗНИ. Това бяха старите
членове на Управителния съвет, записани в регистъра при
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първоначалното вписване на ОКЗНИ като общствено-политическо движение.
Това, което казвам, е и своебразно доказателство, че хората
от РКЗНИ – Кърджали или не са били информирани от своите лидери, или сега се опитват да проявят неразбран политически инат.
- Но г-н Дамян Гетев ви обвинява че сте излъгали съда ?
- Това негово твърдение е белег на правна неинформираност
Поне аз бих искал да го приема така. Вярно е, че има решение от 15.ІІ. 1992 г. за саморазпускане на ОКЗНИ и зад това
решение има поставени лично подписани над 100 души от
структурите. Но всеки претендиращ да бъде лидер, макар и
на местно равнище, трябва да е наясно, че за неговото изпълнение се изисква едно условие – легитимност на ръководството внасящо този иск. Преди тази легитимност да бъде правно подплатена, всякакво свободно внасяне на решение за саморазпускане е смешно действие.
- Това означава ли, че сега като легитимен председател
Вие ще внесете това решение в съда ?
- Не, преди да минат делата по имуществените искове, което
регламентирано в закона.
- За какви имуществени искове ще претендирате ?
- Аз лично за нищо, но като легитимно ръководство ще завесеме искове за в. „България”, който по документи е орган на
ОКЗНИ и никой, дори член на централното ръководство, не
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може да го продаде на частна фирма срещу седемцифрена
сума.
Второ, ще искаме връщането на компютърната техника, подарък на ОКЗНИ от работниците в заводите от Правец, която по нареждане на г-н Минчев е предадена на редакцията
на в. „ България ”. Наред с това закупената с парите на
ОКЗНИ лека кола „ Волга”, която не знам къде се намира в
момента и ред други неща. Погрешно се твърди, че колата е
собственост на ОПТ. Трябва да се знае, че в документите на
покупката е отразена дата, далеч преди ОПТ да се появи като правен субект на политическата сцена.
- Доколко решението за вашата легитимност прави нелегитимно местното ръководство на РКЗНИ ?
- При това решение на Софийския съд и отразената в него
норма на легитимност, всички решения от извънредното
събрание в гр. Хасково от 30.08.1991г. са легитимни, т.е.
безспорно правни. Там е гласувано от делегатите изключването от редовете на ОКЗНИ на всички, които са приели
като политически акт коалирането с БСП. Като изключен
ллен от ОКЗНИ, със стара дата, г-н Гетев и хората около
него не могат да се смятат, че продължавайки да се афишират като такива, не нарушават текст от закон и носят за
това си деяние правна отговорност – чл. 282 от Наказателния кодекс. Ние сме се постарали да внесем официално
писмо до Общинската власт, банките в Кърджали и собственика на заеманите от бившите членове на РКЗНИ –
Кърджали помещения, придружени с решението на съда,
че те не могат да представляват организацията…
- А има и ОСД пръст в решението на съда ?
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- Направеното изявление от г-н Минчев в цитирания вестник
”Стандарт”е истинска проява на нелоялност към коалиционния си партньор. Но уязвявайки по този начин ОСД като
фракция, която в някои слоеве се приема като инакомислищите в БСП, е сериозно доказателство към кои кръгове на
БСП самият той се числи. Същата манипулация е налице и
в публикуваната платена декларация в местния печат. Интересно е, че там обвиненията е за разцепване на партии и
коалиции, имащи национално измерение. Как мога да им се
сърдя ? Те просто доказаха с безсилието си истината, която
така дълго криеха, ако въобще са могли да я скрият. Всичко
е въпрос на достойнство. Дано сега имат силата да го проявят.
Публикацията
на д-р Д.Гетев
е във в. „Нов
живот” от
6.02.1993г.
Позицията на
РКЗНИ –К –ли
е публикувана
във вестник
„Демокрация”
от 8.02.1993г.
Декларацията
е във вестник
„7 дни Кърджали от
3.02.1993г.
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ПРИ ДИЛЕМАТА „ ВЛАСТ, БЕЗ ДОСТОЙНСТВО”
ДИМИТЪР АРНАУДОВ ИЗБРА „ ДОСТОЙНСТВО
БЕЗ ВЛАСТ „

/ интервю на Валентина Иванова за в. „Репортер Юг”,
публикувано в бр.97 / 6 . 06 . 1994 г. /
- Г- н Арнаудов, участвахте активно в създаването на
ОПТ и БПЛ, но в последна сметка напуснахте и двете.
На какво се дължи това ?
- На формиралото се у мен убеждение, че участвам в игра,
в която „ пешките” и „ офицерите” правят ходове под
задкулисна диктовка. Не искам да бъда нито „ пешка”, нито „ офицер”, а не съм наивник, хранещ илюзии, че при
днешния етап от промените в страната, ще ми бъде позволено да бъда нещо повече от това.
При дилемата – „ облечен с власт, но без достойноство,
предпочетох избора – достойнство…без власт. Затова и
казах своето „ НЕ” и в двата случая.
- Това означава ли, че не виждате своето място в поли-
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тиката ?
- Всеки от нас е част от политиката и условие за правене на
политика. И това трябва да се осъзнае така, както се осъзнава фактът, че борбата за властта превръща хората от приятели във врагове, а упражняването на властта – враговете в
приятели.
С други думи, както българинът днес вече е с разкрепостена представа че всяка идеология има време и характер и
сама по себе си не е абсолютна ценност, така и мястото в
политиката не е единствено въпрос на желание, но и на редица компромиси, които си заслужават да бъдат направени
само ако си извоювал гаранциите, че чрез властта и политиката можеш да създадеш обществени ценности.
В този смисъл виждам себе си в политиката при едни
нови условия, при една наложила се нова ценностна
система, неизбежна като закономерност и бъдещ факт.
- Ще правите ли нова партия ?
- Не приемам принципа, че партия се прави заради настъпило разочарование от нещо или поради лични амбиции към
нещо. Партия се прави, ако обществените потребности я
налагат. А тази, за която „ пророкувам”, ще бъде нужна
след няколко години…..

♣
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БЕЗ ИЛЮЗИИ ЗА ПРОМЕНЯЩОТО НИ СЕ
ОБЩЕСТВО

/ публикация във в. „Репортер Юг”, бр.107/20.06.1994г./
Днес не можем да се оплачем, че нямаме право на избор.
Не можем да отречем и възможността си да избираме измежду много политически идеи, тълкуващи по собствен
начин демокрацията и обещаващи ни по различен начин..
благополучие. Но не можем и да се сърдим на другиго, ако
избраната и подкрепяна от нас идея се окаже впоследствие
една добре поднесена илюзия.
Демокрацията е „ цел „ , „ средство”, „символ”, „идея”,
„система”, „ начин на мислене и съществуване „, „ измерение на човешката същност и душевност”, „ условие на живот”…..и още много неща, чрез осъзнаването на които днес
се учим на демокрация.
Но Тя е и един сбор от въпросителни, налагащи ни да разберем защо самите ставаме от ден на ден все по- различни,
защо собственото „ Аз”, е все повече цел и смисъл на същес-
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твуване, защо личния ни интерес става все по-определящ за
темпа ни на живот, защо оглеждайки се, усещаме, че стоим
на различни стъпала на обществената пирамида…
Промените след 10.ХІ. 1989г. тласнаха към индивидуална
преценка много хора. Едни търсеха гаранции срещу своето
минало, други – условия за своето бъдеще. И едните и другите имаха като начало своето собствено обкръжение, различно по тежест в обществото, но обединени от идеите за
оцеляване и изява. Рискът бе за всички !
Всички станахме участници в процес, при който твърде
скоро се очерта тенденцията за оформяне на съсловия, които не съвпадаха с обществените класи., т.е. промяната ни
тласна да търсим различията за себе си и чрез себе си в
един процес, при който имущество, образованост, професии
и осъзната стойност на престижа, осигуряваха публичното
различие от останалите.
Днес различието оформя и самото ни поведение. То обяснява, къде импулсивно, къде разумно отправения от не – малък брой българи поглед към нов тип благополучие. Защо
противопоставяйки се по този начин на съществуващите до
1990 г. държавно и политическо опекунство, поеха риска да
се обозначат със знака на заможността ? Защо отричайки насадените представи за света и оспорвайки понятията за „ добло” и „ зло”, публично загърбиха утопичността на равенството ? Защо под формата на гурбетчийство, потърсиха за
себе си нова родина ?....
Обществото ни не е вече същото, въпреки политическия
спор около факта промени. И защото е политически, той е и
до голяма степен демагогски. Колкото един „ византийски
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стил „ да бъде качество на даден политик, той трудно би
скрил примерно, че границите между социалните категории
стават все по–очертани. Че оттук насетне е дълбока илюзия,
че ще има съвпадение на интереси. Че един политически напредък непременно се съпровожда и от социален такъв. Че
едно равенство пред закона, означава и социално равенство.
Че волята на всички, ще бъде обща воля. Просто обществото
ни трябва да разбере, че привидното бягство от идеологии и
непонятната еклектичност от същност и физиономии на
партии и организации, са средство за бягство от ежедневието. Парадоксите са многобройни и те ни затрудняват да преосмисляме категориите на бита. А те са най-същественият и постоянно действащ фактор, за един или друг политически избор.
Какво означава партия на всички или партия, търсеща да
защищава интересите на нещо, което още го няма ? Какво
значи партия с лява програма, когато се знае, че при днешните обществени, икономически, стопански, духовни и социални проблеми, бъдейки на власт, тя ще трябва да управлява по силата на обществените закономерности. Какво означава идеен монопол върху ценностните категории, свързани с перспективите на българина. Какво означава позитивна политическа сила, когато известните партии съществуват защото бяха резултат от преструктурирането на политическия елит ?
Тези въпроси днес не само са неизбежни. Те задължително
искат отговор, защото са част от политическото мислене на
обществото. Те са белег за общественото съзряване към това
което става и към това, което неизбежно ще се случи. Защото колкото и да звучи за мнозина невероятно демокрацията
е неизбежен спътник и характеристика на класовото общес-
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тво. В него индивидуалният стремеж за съществуване, е основен мотив на борба за място, осигуряващо гаранции на
класовия интерес.
Парадоксите днес, няма да бъдат парадокси утре. Защото
на фона на привидния обществен безпорядък и изкуствено
насаждана несигурност на политическия живот се оформят
бъдещите класи, с коренно противоположни икономически
и политически интереси.
Обществото ни наистина се променя и независимо по какъв начин чувстваме демокрацията, как си я обясняваме,
какво очакваме от нея, то от сега трябва да бъдем убедени,
че ПОЛИТИКАТА все повече ще се свежда до един „ прост”
договор за що-годе взаимно обезпечени интереси на граждани, община и държава и в него идеологемата набираща съратници за политиката, няма да е нито водеща, нито безрезервна, а и най-малко отстоявана пред неизбежния продукт на демокрацията - ОЛИГАРХИЯТА. Интересите на
класите, ще бъда интереси в политиката. Гласът на класата
ще дава приоритета на политиката. Защото подобни послания са вече факт и неизбежното свързване на политиката с
капитала, е вече в ход.
При една такава настъпваща обществена реалност, човек
сам трябва да осъзнае и определи собствения си вот за една
или друга политическа доктрина. Както е невъзможно да
има партии, защитаващи всички, така и не може да има
управление, отговарящо на надеждите на всички. Просто
правилата са други, картите са раздадени и отношението
към оформящите се днес социални групи са извор на фразеология. Защото силата на партиите идват от другаде.
Какво означава концептуална социална политика при
осъзнатостта, че липсват лостовете и механизмите, а и трай-
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но гарантирано икономическо обезпечаване на фондовете
за такава политика ? Какво означава масова приватизация,
при яснотата за неизбежен вторичен пазар, осигуряващ във
времето контролните пакети на приватизираните предприятия в ръцете на малобройна финансовоимаща група? Как
при финансова дестабилизация и при осезаема доминанта
на държавния сектор, ще се спрат апетитите на икономическите интереси без цвят, имащи една заветна цел – оформяне
на каста регулираща държавата.
Политиката е борба на интереси от всякакъв род. И ако
днес водещия е обвързан с първоначалното натрупване на
капитала, то утре, такъв ще бъде интереса на класата. Винаги можеш демагогски да обещаеш всичко на всички, макар,
че знаеш единственото , което задължително трябва да изпълниш – това, което е нужно на съсловието към което сам
принадлежиш. Защото това е твоето обкръжение, то е условната ти гаранция за обществен ангажимент, то може да
ти даде нужното доверие ако единствено ги убедиш, че твоя
интерес в политиката, е и техен интерес.
Обществото ни наистина е вече друго. Политиката все повече ще се променя. Нейните носители също няма да бъдат
същите. Те просто ще бъдат класово осъзнати и ще обвързват своето съществуване с гаранцията, че ще съществува
класата. Просто категориите на бита и потребите на
класата ще изграждат начина на управление, ще издигат и
ще свалят партии и политици, ще купуват партии и политици докато стане водеща голямата истина – икономическите
необходимости дават живот на политическите теории.
А те никога не обслужват всички, защото е пригаждане на
политиците към необходимостта на тези, чието Да е било
по-силно от това на другите.

97
Изводите са лаконични. Обществената потреба ще налага тип управление противоречащо си с декларирани намерения на партии и политици. Смисълът от носенето на властта
ще бъде регулиран на фона на решените реални икономически проблеми на обществото. Ефектът от прилагането на
властта никога няма да бъде еднозначен за всички. Защото
вече сме различни, мислим и чувстваме различно, статусът
ни е различен, възможностите ни са различни, осъзнаваме
различно какво СМЕ и какво ИСКАМЕ ДА БЪДЕМ. Промените за някои завършиха, но борбата тепърва започва.
Ние сме и цел и същност, и средство, и условие в тази борба. Ще я чувстваме чрез своя интерес, ще участваме според
интереса си, ще я подкрепяме, ако обслужва интересите ни..

♣
ПАРЛАМЕНТЪТ Е СБОР ОТ „ ИГРАЧИ”
И ОТ „ ФОН „

/ интервю на Уляна Милушева, публикувано на 30.08.1994/
- Името ви се свързва със създаването на няколко политически формации , които впоследствие напуснахте.
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Какво бихте казали по фактите ?
- Няма смяна на формации, а евоюлиране и осмисляне на политическата ангажираност и отговорност чрез различни
форми на политическа изява. ОКЗНИ създаде от своите редици ОПТ , за да може да участва в изборите за ВНС. През
есента на 1991г. М. Минчев заедно с комунистическото си
обкръжение избраха варианта за неделимост от БКП/БСП и
ОПТ стана техен коалиционен партньор. Останалите членове / в това число и моя милост/ избрахме по убеждение една
дясно политическа ориентация и през 1992г. се появи партия „ Национална демокрация”. Стремежът ни за консолидация доведе до включването в БДЦ и в последствие до
споразумение с г-н П.Симеонов, за обща политическа дейност под името Българска партия либерали. Изкристализирали във времето различия доведоха до решение на ръководния орган на партия „Национална демокрация” за прекратяване на споразумението, станало факт през юни тази
година.
- Прави впечатление, че лансирате идеи в моменти на
политически вакуум. Може ли да се каже, че това е веме ваш политически стил на изява ?
- Развитието на политическия преход осезателно говори за
отлично премислен, пресметнат и успешно изпълняван сценарий. За мен вече няма съмнение, че години преди 10.11.
1989 г., нещата глобално са били подработени и осигурени с
кадри и пари. Още на Националната кръгла маса имахме
смелостта да заявим еретичната мисъл, че БСП + СДС =
БКП. И днес това се доказа. Четири правителства правиха
напъни за „реформи”, които, детайлно анализирани, ще до-
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кажат систематично преследваната цел –
запазване влиянието на структурни звена, групи и личности в различните
сфери на обществената практика за десетилетия напред.
Смятам, че Те / подбраните / още преди 10 ноември са знаели каква роля ще играят в държавата и стриктно изпълняват
ангажиментите си. Ето да вземем за пример кои влязоха в
банковата сфера и каква власт притежават чрез лостовете на
банките. Не е никак трудно да се открие кои трябва да бъдат
победителит е в борбата за „ независимата” Темида. Ако се
преброят хората, които са най-активни в Народното събрание, ще се разкрие една ужасяваща пропорция между
„ играчи” и „ фон”. Кой може да покаже поне една политическа формация извън БСП и СДС, която е успяла що-годе
прилично да се намеси в разпределението на ключовите
постове в държавата ? Още много примери могат да бъдат
изредени и за тях трябва да се мисли и да се говори достатъчно високо. Тук въпросът не е само до политически стил
на изява. Това е гражданска позиция с политически характер….Трябва ли при подобни демагогски финтове човек да
си трае, особено когато вече няма съмнение, че през изминалия период от време целта на БСП / за съжаление не без помоща на СДС /бе да запази материалната база колкото е възможно по-дълго, за да я използват като икономическа основя за политическото си съществуване. Крайно време е
според мен да гледаме на променящото се общество без
илюзии, защото оформянето на олигархията като продукт на демокрацията е почти завършено и интересите
на класите в бъдеще ще оформят и интересите в политиката.
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-Подобни разсъждения няма ли да ви изолират
от реалната политика ?
- Реалната политика се прави зад девет врати и ключалки, а
достъпът до тях е доста ограничен. Много от днешните народни представители само си мислят, че управляват и са
участници в реалната политика. Така ще бъде и със следващите, които ще седнат в парламента. Отново боравим с
илюзии, че реалната политика се прави от реалните държавни институции, или от многото хора в тях. За тази – реалната политика, вестниците никога не пишат.Те информират за последиците от нея !
- Вие степенувате ли политиците ?
- Аз ги разделям на хора, живеещи за политиката, и на такива живеещи от политиката. Днес на едните им викат
„ будали”, а на вторите „ играчи”…
- Какво трябва да осъзнае най-добре българският избирател при едни очертаващи се избори ?
- Своя класов интерес и място в социалната йерархия…..

♣
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НЕ Е ВАЖНО ДА ВЗЕМЕШ ВЛАСТТА, А КАК ЩЕ
Я НОСИШ

/ интервю на Вилдан Байрямова за в. „Репортер Днес”,
публикувано в бр. 61 / 30.03.1995 г. /
- Г-н Арнаудов, защо се отказахте от депутатството ?
- Ако ме бяхте попитали защо не съм бил кандидат за 36 и37
ОНС, бих ви изредил редица мотиви от политически и морален аспект. Но въпросът Ви, зададен по този начин не е основание да се мисли, че окончателно съм се отказал.
- Какво трябва да му липсва на човек, за да бъде политик
по сегашния български модел ?
- Нямам отговор и не бих могъл да Ви отговоря. Някак си са
взаимно изключващи представата за политик с човек, на
който задължително нещо не му е наред. Един подобен критерий не е приемлив за мен. Той не е и в полза на общество-
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то ни. Автоматичното отрицание чрез внушена
преценка за
един или друг, не е качество на индивидуална политическа
култура. То е повече белег за добре проведена манипулативна кампания срещу сериозен опонент.
Но предполагам че търсите профила на днешния ни политически елит. Ако съм прав, ще препоръчам обръщане към
историческото ни минало след Освобождението. Първо, защото е налице повтаряемост на ситуации, закономерности
и обществени потребности. Второ, защото и тогава и днес
правото на глас и избор са създавали и създават условия за
развитие на популистки концепции, изразени чрез спекулативни програми и обещания., т.е. повтаряемост на един политически климат, при който избранниците обръщат найнапред внимание на институционалното строителство и
адаптивността на държавата към европейските стандарти
и по-малко на общественото благоденствие. Трето, и тогава
и днес т.нар. „ велики сили „ определящи правилата на консолидация, не мислят по-различно за нас. Четвърто, и тогава, и днес в българското общество е налице едно драматично противоречие между нормативни условия за житейски
стандарт и индивидуалност и болезнените за един неподготвен човек и производител принципи на европейска пазарна икономика…
С други думи, прониквайки във времето, би трябвало да
разберем, че зачеркването на един политически елит при
една колосална смяна на системи, чрез желани, а не възможни критерии, не е белег за държавно самоуважение.
Ако продължаваме да го правим, неизбежно бихме стигнали до девиза : „ Нямаме родн и политици, харесващи
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се на всички, внесете ги „! И идва
поклонничеството и
възхитата, само, защото са чужденци…
- С това, което казахте, отричате ли фарса в политиката, той не е ли често явление ?
- Фарсът, е лека шеговита комедия. Във всяка професия и
всяко обкръжение могат да се открият комедианти. Това, че
те ни развеселяват, не е лошо. Та нали виждайки и смеейки
се, се учим на преценки и опит в подбора и състава на елита ? Във всяко време, във всеки един, е имало шутове и комедианти. Не трябва да гледаме на политиката като на цирк.
Циркът е изкуство достойно за уважение. Това го каза Тодор Колев във ВНС, когато се опитаха да го оприличат с
цирк.
- Има ли илюзии в идеята „ национална демокрация „?
- В същността на термина няма. Има ги в търсените резултати. Както и да гледаме на промените, както и да слушаме
поучителния тон на чужденците, в крайна сметка обществото ни прави българска демокрация, наша, специфична, на
основата на българската си душевност, на изградения ни
стереотип на мислене, на валидните за всяка една общност
синдроми, опасения и надежи, на специфичния ни стил на
политическо поведение. Трудно някой би се нагърбил да
твърди, че в момента изграждаме автлийска или немска демокрация.
Илюзиите в резултата се свързват с представата, че ако основните демократични принципи на общество и държавно
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устройство са факт, то процесът е завършен. За
мен този
процес е безконечен, защото смисълът от промените е демокрацията да се превърне от факт във фактор за обществен
прогрес. Тогава ще стане ясно, че ние като държава и нация
не съществуваме по нечия височайша милостиня, а сме културна, историческа и политическа потребност за самата Европа.
- Защо партията Ви е така мълчалива ?
- За да отстоим ценности, които за други политически партии са разменни монети. Цяло изкуство е да умееш да мълчиш и да можеш да казваш НЕ. Обикновено информираните и знаещите предимно мълчат, а искащите да се покажат
знаещи и можещи, говарят..
- С какви амбиции ще участвате в предстоящите избори
за местна власт ? Ще търсите ли партньори, или сте ги
намерили?
- Участието не подлежи на съмнение. Това ще зависи от специфичните условия, при които отделните структури водят
политически живот. Изборът на партньори по места, е принципно регламентиран от мястото на партията в политическото пространство. А то е определено дясно.
Но винаги трябва да се знае, че важният въпрос за начина
на вземане на властта е подвластен на въпроса как да се носи самата власт….
- Усилено се носи слухът, че некомунистически сили ще
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правят опити да ви убедат да се
кандидатирате за кмет, но като независим кандидат.
Ще приемете ли ?
- Формата на участие в едни избори не е начин за промяна
на политически възгледи…..
ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯТ И МОДЕЛА
НА КЛАСОВОТО СЪЗНАНИЕ

/ интервю на Вилдан Байрямова за в. „Репортер Днес”,
публикувано в брой 147 / 9.08.1995 г./
Г-н Арнаудов, какво прави вашата партия, докогато си
„ мълчи „, т.е. докогато другите не чуват нищо за нея !
Това, че партията „ мълчи”, не означава че бездейства.
В няколкото месеца преди изборите една „ мълчалива” партия, щом не казва нищо публично, явно си е поставила ня-
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какви оптимални и по-реалистични цели, за да
знае в кой
момент какво да каже и да бъде разбрана. А днес мога да
кажа две неща, които предстоят. На 27 август в София нашето Национално оперативно бюро ще обсъди предложенията дошли от общинските структури в страната за участие в местните избори. Веднага искам да уточня, че няма
да има забранителен режим. Ние просто ще ратифицираме
предложенията от презумпцията, че структурите най-добре
могат да преценят печелившия вариант за участието си.
Всички варианти обаче за коалиране ще бъдат с десни
опозиционни формации.
Второто, което предстои, е да получим предложенията от
вътрешните избори за това, на кои места ще участваме с
кандидати за кметове. От досегашната информация става
ясно, че на 11 места в страната ще издигаме кандидатури.
- Как гледате на независимите кандидати за управленци?
Независимият кандидат не е сламен човек. Първо, защото
независим като човек няма. Този човек, за да поеме риска
да афишира себе си и името си, покрай това и рода и семейството си, той трябва да е абсолютно безотговорен, за
да бъде „ сламен „. Един такъв кандидат, бил той подкрепен или не от отделна сила или коалиция, би трябвало да
бъде най- малкото човек с лично достойнство. Според мен,
независимият кандидат е форма на участие, която позволявя да се събере по-голяма база избиратели, които да бъдат
широката обществена основа за прокарване на определени
мероприятия по време на самото управление. Второ, той
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може да бъде независим само от партийна
централа. Трето,
независим по моите представи е човек, който може да казва
„ не” и да умее да го казва.
Ако ме питате кой човек е подходящ за кмет на Кърджали,
трябва да ви кажа своите четири критерия .Първият, - човек, който е на „Ти” с целия български политически елит,
за да може да лобира в политическите централи в интерес
на целите на общината. Вторият – човек, който в действителност може да казва „ не” на тези централи, т.е. да не бъде заложник в конкретните договорки. Третото условие е
човекът да познава малко или много перспективите за развитието на държавата и не само да е прочел, ами и да анализирал деветте големи доклада от нашите институции за
икономическото развитие на България до 2001г. И четвъртият критерий – да е местен човек. Защото в политиката ти
не залагаш само себе си, а и последстивята от това, което
правиш за целия си род, който живее в града. Тогава отговорността е по-голяма.
- И като изброихте критериите си, продължавате ли
да смятате, че Димитър Арнаудов е неизбираема фигура в Кърджали ? Цитирам ваши думи в едно отдавнашно интервю!
- Ако кажа че съм избираем, това би прозвучало твърде себелюбиво от моя страна за много хора. Няма да скрия, че
вече получих предложения за независима кандидатура.
Преди около две седмици бях посетен от местни предприемачи. Без всякакви предварителни договорки те също ми
предложиха да ме издигнат за независим кандидат. Друга
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оферта дойде от професионалното ми
обкръжение.. А последното дойде вечерта преди интервюто ни. То е ласкателно, тъй като идва от хора с различни политически пристрастия, при това твърде популярни и известни личности
в града. За да бъда достатъчно честен, ще призная, че не
съм далече от идеята, че това е възможно да стане…

♣
ЛУКАНОВ СЕ БОРЕШЕ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА
КЪРДЖАЛИ

/ публикация във в. „ Нов живот „,бр. 195 / 3.10.1996 г.
Разтърсен съм от зловещата новина за убийството на бившия министър – председател на България и депутат от ВНС
от Кърджалийски район Андрей Луканов. Този акт ни връща към времето след Освобождението, когато политическите убийства са били доста чести.
Според мен Луканов беше единственият българин държавник в последните 15 години. Твърдя го независимо от различията в политическите ни убеждения. И в Кърджали не бива
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да забравяме, че като наш народен представител
той винаги
защищаваше интересите на региона. В цяла пледоария подкрепи пред парламента Декларацията по националния въпрос. Аргументацията му по новото териториално деление
на Кърджалийска община беше много солидна. Като министър - председател той направи много за подготовката на договор с Гърция за ангажиране на наши работници по изграждане на бъдещата пътна връзка през Маказа. Договорът
не се осъществи по вина на Гърция.
Показателно колко много държи на отговорностите си към
Кърджали е обстоятелството, че като министър-председател
винаги на бюрото му стоеше негова снимка пред театъра
тук, когато хората бяха настръхнали срещу решението на
ЦК на БСП от 31 януари 1990г. За да помни обещанията си
към кърджалийци….

♣
АКО СЕ ВЪЗСТАНОВИ ДВУПОЛЮСНИЯТ ДЕБАТ,
ПОСРЕДНИКЪТ ЩЕ ВЗЕМЕ ВРЪХ В ПАРЛАМЕНТА
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/ интервю на Павел Тенчев за в. „ Репортер Днес”,
публикувано в бр. 80 / 8.05.1997 г. /
- Г-н Арнаудов, смятате ли, че новият парламент ще е
ползотворен, по - работещ и в крайна сметка – по-полезен за България ?
- Би трябвало да бъде такъв. Само фактът, че има повече
парламентарни групи, говори за това. Така не само ще се
обогатят законодателните инициативи, но и ще се даде шанс
на отделните парламентарни сили за определен баланс при
решаването на въпросите, свързани с националните интереси. При изказванията на лидерите на парламентарните групи днес / вчера- б.а./ не чух някой да отрече идеята за дискусия в името на България. Надявам се, че този път няма да бъде само популизъм. Защото ако отново под някаква форма
се възстанови двуполюсното дебатиране, твърде скоро ще се
стигне до ситуация, в която ролята на посредника ще излезе
на преден план. Твърде важно е тогава, парламентът да бъде
водещата институция в Република България. За мен е несериозно да се говори за доверие в някаква партия, а за недоверие в парламента. Надеждите ми са свързани с две неща.
Първото – новата политическа култура. А от там и професи-
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оналното умение за дебати, а не просто
противопоставяне в
една дискусия. Ако тези две неща станат реален факт, доверието в парламента ще нарасне много, което е много необходимо на този етап. Както е необходимо и прекъсване на
войната между институциите.
- Как оценявате декларирането от не една политическа
сила реформаторско мнозинство ?
- Аз съм с малко резерви към съдържанието на самото понятие. Тук трябва да се уточни доколко реформаторското
мнозинство се отъждествява с правителственото. Не е
за пренебрегване и въпросът доколко реформаторското мнозинство ще бъде прието от обикновенните хора като съглашателско, но без принципи. Не бива да се пропуска и елементът, доколко това мнозинство ще бъде динамично. Аз
не храня илюзии, че то може да изпълни целия мандат на
парламента. Затова бих приел термина „ мнозинство с реформаторско мислене „.
- Има ли опасност от диктат от страна на ОДС ?
- В парламентарната лексика понятието диктат е много разтегливо. ОДС получи доверието на мнозинството от българските гласоподаватели. И не е диктат отстояването на
ангажимента, който е поет пред тях. А Иван Костов декларира в първата си реч в 38 –то НС много ясно, че ще търси
добрите идеи от всички в парламента.
- Кърджали за пръв път има свой син кандидат, заедно с
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петте мандата на ДПС. Какво очаквате от
тяхната
дейност за подобряване на ситуацията в региона ?
-Аз съм много доволен, че от 7 години насам Кърджали има
свой депутат от СДС, респективно – ОДС. Смятам, че местната структура на партия Национална демокрация има много голяма роля в тази победа. Всички ние работихме за депутатската листа на ОДС в Кърджали. Очаквам днешните депутати да решат няколко основни въпроса.

♣
ОБРАЗОВАНИЕТО Е ФАКТОР НА ПРОГРЕСА
И ОТНОСИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ НА ЗНАНИЕТО
Или една философия на бъдещия обществен съвет по
образование, който би се превърнал в недоразумение ,ако
реши да се намеси в известната йерархия на самата
власт
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/ публикация във в. „Репортер Днес”, бр.211 / 10.11.1997г./
Лансираната идея за обществен съвет по образованието е
определено реалистична, що се отнася до възможностите
на един такъв обществен орган в сферата на образователното дело и твърде абстрактна, от гледна точка на цели, задачи, функции, права и отговорности, и най – вече философия.
без съмнение създаването на един такъв орган от гражданска величина би породило противоречия със съответните
власти и институции, осъществяващи образователната политика на държавата на територията на общината или региона примерно по отношение на :
1.Деформациите в съществуващата образователна система.
2. Ценностите на обществото, което вървящо към класова
диференциация, ще изповядват различна по същност и
смисъл философия на самото образование, залегнала в политическите документи на политическите субекти, овластени в конкретен мандатен период да управляват тази обществена сфера.
3.Централизираността и децентрализираността в организацията и управлението на самото образование и т.н.
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От гледна точка на прагматичността и
рационалността,
един обществен съвет би могъл да изпълни обществените си
поръчения, ако предварително хората заели се с реализирането му, не си дадат отговор на няколко принципни въпроса:
1.Ще съумее ли този обществен съвет да слага гражданска бариера срещу опити за ограничаване на основните човешки класически ценности ?
2.Ще съумее ли този обществен съвет да подреди в своя
коректив ранговата последователност на ценностите, които
ако не днес, то утре със сигурност ще съставляват и опредметяват обществените потребности и линиите на обществено поведение ?
3.Ще съумее ли обществения съвет да изведе на ниво обществено съзнание социално-културната еманципация по
въпросите на образованието, което ще оформя в следващите
години отношението на гражданите към проблемите на самото образование ? Ще трябва ли членовете на обществения съвет да разграничат двете сфери в образователното дело – политическата от предметно – практическата, като позиции и приложение в обществената практика ?
4. Ще съумее ли обществения съвет да проектира във времето назряващите нужди на образованието и да систематизира стъпките за тяхното задоволяване с методите на гражданското общество ?
5. Ще съумее ли да поеме ангажимента да убеждава обществеността в необходимостта от радикални мерки в образователното дело и то по начин превръщащ го в техен гарант?
Ще бъде ли негова задача да убеждава обществеността, че
не е далеч времето, когато ще бъде променена философията
на образованието и обществеността ще трябва да я подкре-
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пя ?
Въпросите могат да бъдат продължени, но и изречените са
достатъчни, за едно предварително обсъждане на идеята,
която освен простата реализация, се нуждае от обществена
подкрепа и доверие. В този ред на мисли възможно е да се
определят като работни изходните разбирания за самото
образование, които за бъдещия обществен съвет трябва да
бъдат базата за общата му философия, а именно, че образованието е фактор на прогреса и относителна индустрия
на знанието. С други думи, обществения съвет не трябва да
покрива или преповтаря в дадена степен целите на една общинска или регионална политика в образованието, тъй като
изчистените му функции биха осигурили възможността му
да бъде едновременно :
1.Експертно – консултативен орган на гражданска основа, с ангажименти в реализирането на образователната политика със специфични средства през призмата на интересите
на общината и региона.
2. Граждански – регулативен орган, подкрепящ или отхвърлящ несъобразни решения чрез форумите на гражданските сдружения.
3.Публичен – представителен орган на обществеността,
пораждащ обществено доверие с професионалните качества
на своя състав и публичните форми на дискусия по важни и
съдържащи конфликти въпроси от сферата на образованието
4.Координиращ орган, обслужващ със своята дейност обществените нагласи и пренасящ до обществените институции, власт и органи нерешените проблеми в образованието.
5.Информационен орган, съчетаващ усилията си за текуща
информация за прогнозни идеи, които могат да бъдат съдържание на държавна политика, с предлагането на обществена
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дискусия на собствени идеи, отчитащи
спецификата на об- щината и региона.
Ясно е, че общественият съвет няма да бъде овластен орган
в традиционното разбиране, че може да предрешава или
променя решения на нормативна основа. Но той ще бъде
овластен от обществеността да прогнозира и изпреварва
конфликтни ситуации по отношение на :
- привилегироваността в образователното дело,
- образователни доктрини, извеждащи на определен
етап от общественото развитие понятия като задължения,
подчинение, културно – образователен консерватизъм и
и пр.
- социалната цена на образованието и възможностите
за ползване на идващите чрез нея преимущества на индивида,
- структури и организации на обучението и пр.
Имайки статута на обществен, граждански, съвет би могъл
да бъдете „ окото”, „ухото” и „устата” на гражданството поради една единствена причина – сам ще трябва да изгражда
взаимоотношенията си с официалната власт и образователните органи и институции и сам да определя позициите си
спрямо тях. В противен случай не би бил обществен, а казионен, или едно недоразумение, целящо да се намеси в известната йерархия на самата власт.
ОПАСЯВАМ СЕ ДА НЕ СЕ РОДИ КОФЛИКТНОСТ
МЕЖДУ ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ ВЛЕЗНАТ В ЕТАЖИТЕ
НА ВЛАСТТА, И ОНЕЗИ ИЗВЪН НЕЯ
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/ интервю на Павел Тенчев за в. „ Репортер Днес „, публикувано в бр. 110 / 24. 06. 1998 г. /
- Г-н Арнаудов, как оценявате идеята на СДС за създаване на центрове за интеграция на малцинствата във власта в районите със смесено население ?
- Не съм видял, не съм и прочел какъв ще е статутът на този
център. Дали той ще бъде част от държавната администрация, дали ще бъде някаква обществена формула за кадрови
подбор за селекция на кадри или ще бъде учреждение за
тяхната подготовка. Имам опасения, че ще се създаде един
вид партокрация н този център. Донякъде това е политически нормално, но селективният подход винаги ще носи партиен характер. Опасявам се, да не се роди конфликтност
между тези, които ще влезнат в етажите на властта,и онези,
които ще останат извън нея. Думата кариера не е лоша, но
при възприемането й от определени общности би дало
обратно отражение на идеята. В същото време съм убеден,че
интеграционните процеси са строго инидидуални – както при избора на самоопределение. Човек сам търси усло-
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вията и мястото, където би се реализирал. Когато
това стане
акт на държавна политика, не знам доколко индивидуалният
избор в този интеграционен процес ще бъде характеристика
на тази интеграция, която ние сме свикнали да разбираме в
общочовешки смисъл. Ето защо имам съмнение спрямо формулата за създаване на интеграционни центрове.Убеден съм
в две неща – партийния елемент не може да бъде избегнат.
Опасявам се, че ще се достигне до създаването на специфична номенклатура.
- Намеквате за управленчески модели от преди 1989 г.?
- Трудно е да се каже дали трябва да се прави аналогия или
някакво разграничение. Под формата на търсене на баланс
на представителност при управлението на страната на различни равнища може да се стигне до друго тълкуване. Примерно – аз съм представител на една етническа общност.
Решил съм да се реализирам със своите професионални умения и желая да бъда управленец тъй като притежавам качества и ценз за подобно нещо. Въпросът е дали ще служа на
определена държавна политика или ще служа на определено партийно управление. Въпросът за послушанието във
ластта е стар въпрос. Той бих казал е част от едно управление. Означава ли това, че центровете ще бъдат структури
за определени политически ценности. Или, че те ще се превърнат в тип партийно школа. Авторите на идеята знаят за
какаво става дума – това е т.н. в политиката процес на представителност на електорално равнище спрямо политическите субекти в страната. А това не е лош подход – да
се даде възможност при равен старт на определени хора да
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се включат в администрирането на държавата. Тя
ги подготвя за това. Това означава грижи за бъдещето на държавните
структури.
- Логичен е въпросът кой и как ще подбира хората, които
ще се интегрират във властта ..
Кадровият подбор трябва да бъде много строго регламентиран, когато става дума за длъжност в дадена сфера. Струва
ми се , че идеята би била много по-интересна,ако не става
дума за регионален център, а за създаване на информационна банка. Тогава ще се избегне партократичния подход. И
още един актуален въпрос – кой ще носи отговорност за хората, които предлага ?....
Като говорим за интеграция на малцинствата в обществото и във властта, това ме навежда на спомена от
1990 г., когато някой раздели хората…Вие бяхте лидер
на ОКЗНИ, изключително активни бяха БНРП и ОПТ.
Като че ли позатихнаха тези организации. Означава ли
това, че е направена стъпка към интегриране на малцинствата в обществото ?
- Мисля, че това са нормални процеси. Не смятам, че партиите които споменахте не съществуват. Въпросът е доколко
могат да влияят на общественото мнение. Много по-важен
Е въпросът дали в общественото съзнание на хората действа
Формулата „ ние - те „. Ако тя вече не съществува, това означава, че естествените процеси на интеграция са нормални.
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ДЕТИНСКО Е ДА СЕ ПРОЯВЯВА
ПОЛИТИЧЕСКИ ИНАТ

/ интервю на Роман Ганев за в. „Репортер Днес”, публикувано в бр. 190 / 14.10.1999 г ./
- Г-н Арнаудов, във вторник впечатлихте доста хора с
организационните възможности на местната си структура. Защо ги крихте до този момент ?
- За разлика от мисленето на редица партии, организационните възможности на една партия не са стока, която трябва
да показваш на политическия пазар. Тези възможности са
възможности на хора, възприели политическото място и
идеи на партията. С тях публичен търг не се прави. Всеки е
достатъчно ценен като човек, за да бъде търгуван при политически разговори с една или друга цел.

- С потенциала на местната структура спокойно можехте да участвате самостоятелно в изборите за местна власт в община Кърджали. Защо не го направихте ?
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- Изборите в община Кърджали са нещо твърде
специфично и не търпят занимаване с политика като хоби.
Ние не страдаме от манията за „ ръководещи политици „ , а за хора, които пречупват мисленето си в политиката при съществуващите реалности в общината. Днес те показват, че едно самостоятелно участие, колкото и д а е престижно, не е политически оправдано. Като съучредители на коалиция „ Ние”
приехме, че тази формула може да бъде успешна при постигането на конкретни политически решения. Активно работихме за тяхното намиране и би било липса на политическа лоялност да се отдръпнем в последния момент и да
участваме сами. Като партия държим на дадената дума и
поетите политически ангажименти. За нас политиката е работа като всяка друга и трябва да се върши с морал. Затова
и работим за успеха на коалиция „ Ние” в наближаващите
избори.
- В листата за общински съветници на коалиция „ Ние „
от партията ви на избираемо място е включена единствено Мариана Василева. Това участие не е ли скромно
за организация с доказани възможности ?
- Формулата и принципите за подредбата на листата за общински съветници, бе предложена от нас. Тя бе честна
спрямо резултатите от предходните избори. Самият факт, че
при доказани възможности не проявихме политически инат
и дадохме шанс на останалите партии да постигнат своите
претенции е плюс за партията ни като белег за конструктивно мислене. Г-жа М.Василева е човек със седемгодишен
опит в политиката и със силно обществено присъствие. Спо-
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койно може да бъде и водач на листа. Затова е и
съпредседател на коалиция „Ние”. Принципната ни преценка бе, че за
избираеми места няма да предлагаме други хора, за да могат в следващите четири години да научат още за тънкостите в политическия живот и общинска власт. Иначе съществуваше опасност да подведем съюзниците си от коалицията.
- Вашето име е емблематично за голям брой жители на
общината. Като представител на един от старите
градски родове името ви носи след себе си доста избиратели.Защо не се кандидатирахте за общински съветник?
- Придобитият опит в политиката трябва да се предава на
младите хора като линия на приемственост. Постоянното
афиширане на едни и същи лица говори за липса на кадрови потенциал. Организационната ни цел е друга и тя бе вияяна на форума във вторник. Още повече, че моята кандидатура е смесване на организационни и административни
равнища и влиза в противоречие с политическите ми ангажименти към останалите структури на партията. Въпреки
че Кърджали ми е роден град и продлжавам да живея в него, на този етап подобно решение не е политически оправдано.

♣
ДПС ПРИЕ НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ –
ОТ ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ САМОИНДЕТИФИКАЦИЯ
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/ интервю на Павел Тенчев за в. „Репортер Днес”, публикувано в бр. 206 / 17. 11. 1999 г. /
- Г – н Арнаудов, промени ли се електоралната нагласа в
Кърджалийска област и по-специално в община Кърджали ?
- Смятам, че не. Аргументите за това : гласуването по политически признак на първи тур, което даде индикация на отделни местни централи за собствените им електорални възможности. Втори аргумент : не бих говорил за електорални
нагласи, колкото за частично електорално осъзнаване, найвече в избирателните среди на ДПС, поради проявилата се
като фактор на тези избори НДПС. Трети аргумент : политическата формула на участие – коалиционна, доказа, че
може да работи за концентриране на електорат, но не и
да води до печелене на електорат за коалиционните парпартньори. Четвърти аргумент: единството на гласуването
за кмет и общински съветници затруднява математическото
изчисление за електорални възможности поради факта,
хора с едно пристрастие гласуват за лице, непринадлежащо
към собствената им партия.

124
- А разби ли се етническият модел на гласуване ?
- Преди да отговоря на въпроса ви искам да направя една
констатация, свързана с неправилната употреба на редица
понятия, влезли в политическия речник. Например понятието „ етнически модел „, което е твърде изкуствено като съдържание, тъй като предполага търсенето на баланс между
многото „ Про-та „ , т.е. представа, която се налага при употребата му в политически контекст се свързва с търсенето на
баланс примерно между „ про – сръбски”, „ про - гръцки”,
„ про-турски”, „ про-български” и прочее настроения в една
национална определена по конституция държава.
Същото е и при употребата на понятието „ етническо самоопределение „, което има друг смисъл – дали дадено малцинство да остане в рамките на дадена държава или да реши
да се отдели и да образува нова държава. В случая точното
понятие е „ самоиндентифициране „, отразяващо процеса
на консолидиране на етническа група около създадена от
тях политическа партия, имаща за цел да защити индивидуалните им човешки права и свободи като реален субект.
Друг е въпросът, че на практика се цели защищаването на
колективни права, тъй като самата формулировка, примерно
правото на език по същество е нереализуема като индивидуално право, т.е. то може да се осъществи само колективно, но при изключване на политическото поставяне на този
въпрос от групата като цяло.
Затова и въпросът Ви опира до факта доколко изборният
вот бе етническа самоиндентификация върху политическа
база. Отговорът ми е положителен. И това е реалността, доколкото политическият светоглед на избирателите се пре-
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покри до голяма степен с етническата им
принадлежност.
Същността на този вот бе промяна в етническото съотношение в органите на местната власт. И настъпилата ситуация
прибързано се оцени като наказателен вот за едни и победа
за други. На практика се стигна до един етнически представителен паритет в двете общински власти, създаващ условия битката за реалната власт тепърва да започне.
- Смятате ли че ще се постигне разумният компромис
в общинския съвет, за да заработи той пълноценно ?
- Правилото в политиката е, че този, който спечели властта,
определя правилата на „ играта”. Днес, тези, които спечелиха правото да администрират чрез кмета и екипа му общинска власт, нямат мнозинство в Общинския съвет. А тези,
имащи мнозинство в Общинския съвет, ще се стремят да покажат възможността да влияят върху управленческата дейност на кмета. На практика се водят диалози в търсене на
властови консенсус, разбиран като средство за ограничаване
възможността на едните и другите да наложат собствените
си правила за употреба на властта.
Новите общински избраници ще се опитват да разрешат този политически казус, поне за момента, с емоционални изказвания. Твърденията им, че всеобщото ангажиране с лостовете на различните власти, ще даде живот на властовия
консенсус в пълен четири годишен мандат, е меко казано
илюзия. Първо, защото политическите представители имащи определна властова позиция, няма да закъснеят да я използвт в тясно партиен интерес, от гледна точка на предсто-
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ящите парламентарни избори. Второ,
персонализирането на
властовия ресурс е начин да се подберат политически лица,
които би трябвало да забравят политическите си пристрастия. Нещо, което трудно може да се повярва, като се знае, че
в общината до голяма степен политическите решения имат
икономически мотиви. Тук сблъсъкът ще бъде привидно
потушен, но задкулисно безпощаден.
А може би в тази аспект е и шансът властта да оцелее. Но
се знае, че в този тип игра на разпределение, винаги има губещ. И ако той има даден властови ресурс, то конфликтът
няма да закъснее, и резултатът ще бъде по-различен от предходната ситуация.
Властта се защитава с….власт. Властта се крепи от
самата власт ! Патова ситуация с много неизвестни…
- Какви са шансовете на кмета Р.Димитров при конфигурацията на местния парламент и при натрупаните негативи от предходното управление ?
- Петдесет на петдесет, защото г-н Р. Димитров сам не може
да се справи в тази ситуация. В момента той повече изглежда като заложник на конфигурацията,отколкото като фактор,
влияещ за функционалната й промяна. На този етап бъдещето му зависи от политическите цели на политическите централи. Реалностите затрудняват стремежа му да управлява
по-добре от предшественика си. Познати подходи – договаряне на постове в йерархията на общинската администрация в многоцветен политически план, може да изглежда
привидно добре, но без гаранции за управленческа лоялност.
Ако идеята е всички заедно да управляват, то да подпи-
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шат едно политическо споразумение за
съвместно носене на властта и съвместна отговорност от нейното
приложение. Така на практика всички ще бъдат заинтересовани да имат пълен мандат, което обаче няма да пречи тази
заинтересованост да носи още по-големи последствия за самия кмет. Защото на преден план ще възникне въпросът за
доверието не от страна на Общинския съвет, а от страна на
избирателите, които трудно могат да разберат управленческите лъкатушения на господин кмета. А това мисля не го
желае както той, така и хората, които гласуваха за него.
- Как оценяте изявленията на ДПС – лидери от рода на
внушения за създаване на АОК и радикално поведение
като опозиция ?
- Като политически плач по изгубената абсолютна власт и
отчаян опит да внушат на собствената си централа и на самия г-н Доган, че могат да изпълняват партийните си задължения при новата властова ситуация в общината. Впрочем,
интересно защо специализираните органи не потърсят отговорност за тези изявления, поне за да разберат дали авторите им са наясно с политическата същност на АОК. Ако са
наясно, то си има съответните норми и законови процедури
срещу подобни призиви. Ако не са, то да ги просветят, за да
не изглеждат неадекватни в политиката. Защото на практика
ДПС прие нова политическа линия - от интеграция към
самоиндентификация.

♣
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БСП И ДПС УПРАЖНЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ
РЕКЕТ ВЪРХУ РУМЕН ДИМИТРОВ
…Те са срещу промяната на статуквото в общинската
администрация, смешно е да се твърди, че си в опозиция,
а в същото време да управляваш Общинския съвет…

/ публикация във в. „Репортер Днес „, бр.15 / 25.01.2000 г./
Три месеца след изборите в община Кърджали, ситуацията в местната власт е патова. И едва ли би могла да бъде
друга, след като общинските съветници на ДПС и БСП съгласуваха „ опозиционната” си формула на политическо поведение – власт…..за да няма власт .
Макар и необявена публично / а и как би могло /, целта им
е прозрачна – да използват мнозинството в общинския съвет, да пречат на кметската власт да промени статуквото в
административната власт, т..е. запазване на икономическите
и политическите позиции в общинската администрация или
разиграването им при нужда в политическите пазарлъци за...
повече власт под формата на явни или скрити ултиматуми.
Без съмнение местите централи / а дали само те / на ДПС и
БСП си давят ясна сметка какво очаква кметът Румен Димитров при това им поведение – управленческо безсилие, загуба на личен и професионален престиж, бъдещото полити-

129
ческо елиминиране чрез възможното му бламиране.
БСП има апетити към властта. Дори номинира вече свой
кандидат за заместник- кмет и то за определена икономическа сфера. Има интереси в областта на строителството и в назначаването на свои кандидати за кметски наместници / знае
се, че чрез тях обикновено партиите изграждат или стабилизират свои структури в малките населени места, с цел подготовка и провеждане на избори – предстоящите парламентарни /. Иска да участва във властта, без да поеме отговорност
за нея.. Иска да има свой човек до Румен Димитров, а не иска политическо споразумение, синхронизиращо действията
в общинския съвет за защита и прокарване на управленческата му програма. Общинските й съветници противоостоят
на усилията на кмета за оздравяването на общината и са готови да провалят и евентуалните кандидатури за заместниккметове, ако техния човек не влезе в кметския екип. Политическите им ангажименти към съветниците на ДПС / които не
са от вчера/ ги карат да предлагат идеи за политически разговори по начин и съдържание, който е далеч от принципа
за консенсус. Затова и ги предлагат….за да няма решения,
т.е. да няма промени. Явно представителите на БСП забравят или пък не се усещат, че е достатъчно смешно да твърдиш, че искаш да бъдеш управляващ опозиционер, щом ставя дума за общинска власт, в която искаш да си фактор…
ДПС чака своите горещи конференции за да реши или задълбочи вътрешните си проблеми. Съдебните им митарствя за оспорване на изборния вот така и не им донесе очакваните дивиденти пред електорат и централа. Наложиха с гласовете на БСП стария „ нов” председател на Общинския съвен – Сейфи Неджиб. Стремят се да запазят колкото си е
възможно по-дълго своя човек Сабахатин Риза в обкръжени-
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ето на Р.Димитров, като част от „ опозиционното „ им управленческо поведение. Защото да твърдиш, че си в опозиция,
след като твой представител е шеф на Общинския съвет и
имащ за момента зам.кмет /макар и умишлено бездействащ/,
е най-малкото несериозно. Чрез инструментите и процедурите на Общинския съвет / а там по закон е реалната общинска власт / си в състояние да предрешиш всяко едно предложение, което по смисъл е винаги управленческо. А резултатът винаги рефлектира в качеството на управление на общината като цяло, от което за съжаление ДПС или не го е осъзнало, или не иска да признае, че те са неразделна частсправка Закона за местната власт и местната администрация.
Затова и осъзнавайки, че ще бъдат в ущърб на общината,
ДПС няма да позволи / не без помощта на БСП / скорошна
промяна в управлението и статута на общинските фирми. Няма да подкрепи и оптимизацията на общинската администрация, в която има редица свои хора, неотговарящи
нито по ценз, нито по професионална биография на нормите
на общински чиновник. Няма да подкрепи / поне в скорошно време / и лансираната от Р.Димитров идея за смесен
етнически състав на заместниците му.
Естествено е да се попита : - Може ли да притежаваш основния властови ресурс в общината / Общинския съвет / и
да декларираш, че си опозиционер, че няма да си носиш политическата отговорност за употребяваната от теб власт ?
Явно може, като акт на популизъм и демагогия. Но и те са
политически средства до време. Тъй като проявяващото се
поведение все повече започва да добива очертанията политически рекет върху институцията на кмета, който
гражданството все повече осъзнава.
За много хора политиката е мръсна работа. Но като всяка
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друга работа, тя трябва да се върши с морал. Запитвал ли
се е г-н Д.Гунчев / който рано или късно ще напусне заемания от него пост / как ще живее в този град, след тяснопартийната му употреба срещу интересите на общината и гражданството ? Не е ли време, като акт на лично достойноство
да поиска от кмета Димитров да внесе искане в общинския
съвет за освобождаването му от длъжността зам. кмет ?
Смята ли, че гражданството няма да му поиска сметка, както и от г-н С.Риза, за провала, който се очертава в общинската власт ?
Време е и кметът Р.Димитров да се събуди и да прояви
управленческа и политическа воля за промяна на нещата.
Да вземе и да прочете законите, чрез които може да употреБи дадената му от избирателите власт / там има решение за
Създалата се патова ситуация / и да докаже, че избора му за
кмет не е резултат основаващ се единствено на емоционален
граждански изблик. Защото, колкото и реално ДПС и БСП
да му пречат в Общинския съвет, в обществеността започва
да се оформя недоумение от бавните му и не винаги адекватни на ситуациите управленчески позиции и от не дотам прецизните му изявления в местния печат. Политическият кредит на доверие няма да е вечен и все още не е напълно заслужен. И ако продължава да изчаква, да се лута, да проявявя отчасти малодушие и в крайна сметка не потърси опора в
избирателите си, ще се окаже в ролята на догонващ, на кмет,
който отреагирва на факти и ситуации, а не на управленец,
създаващ ги по силата на своите правомощия. В първият
случай ще се превърне бавно, но сигурно в „ удобния заложник „ / но до време /, с постоянно люлеещ се стол. Във втория – ще докаже силата на кметската власт, употребена законно. Друга алтернатива няма …
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ТРЕТИ МАРТ ЗАПИСВА С ГЛАВНА БУКВА
ДУМАТА „ ОСВОБОЖДЕНИЕ „

/ интервю на Тони Георгиева за в. „ Репортер Днес”,
публикувано в бр.41 / 2.03.2001 г./
- Г-н Арнаудов, според вас историческата обективност
ли е дала основанията Трети март да бъде възприеман
като национален празник ?
- Преди всичко историческите резултати от един реализиран
политически идеал, погледнати и оценени обективно. По
своя исторически смисъл Трети март е едно съзидателно начало.То става факт след един извоюван от народа ни исторически шанс за трайното ни възвръщане към европейската
политическа сцена чрез възстановената ни държавност. Самото му въздействие върху съзнанието на съвременниците е
акт на съпреживяност на времето. Оставайки настрана неизбежната патетика при едно честване, е интересно дали сме
разбрали и вътрешно почувствали примерно фактът, че българите са първи по важност фактор на самата идея на посланическата конференция в Цариград от средата на декември
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1876 г. Задаваме ли си въпроса, защо в решенията на тази
именно конференция въпросът за създаването на българската държавна организация няма алтернативи ? Замисляме ли
се, защо политическата дискусия за бъдещето на Европейска
Турция се води върху плоскостта не дали да има българска
държава, а каква да бъде тя като сатут и територия при опитите да се задоволят политическите интереси на арбитрите в
голямата балканска криза ? Даваме ли си сметка, че след
1878 г. България е държава, създадена в резултат на развитието на модерния национализъм в Европа от края на ХІХ
в.? Оценяваме ли, че след 1878г. ние се запътваме към Европа с дълбоката убеденост за историческа принадлежност и
скорошна политическа европеизация и то при ясно изразена критичност за обществена полезност и защитен държавен интерес ?
- Повдигнатите от вас въпроси съдържат ли посланияна Трети март като събитие и празник на съвременниците ?
- По принцип посланията са отражение на въпроса „Как е
било?” На него не може да се отговори просто и само примерно чрез добросъвестно описване на протекло събитие,
тъй като всяко едно значимо нещо в миналото има порекции
в съвремието. Историческите преноси са обществена потребност, най-малкото заради скритите във фактите социални послания, не винаги еднозначни, но винаги полезни дискусионно.
Днес отново говорим, че се нуждаем от възрожденски дух
и плам при изпълнилите ежедневието ни държавни проблеми. Смятате ли, че прекъсването на историческата прием-
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ственост като народопсихологическа черта, така лесно може да възстанови връзки между минало и настояще и то при
дългогодишна морализация на историята, което означава
умишлено да подмениш обективността със субективни
идеологически пристрастия. Историческите послания не
могат да бъдат лозунг, използван да формира добродетели.
Такова лукавство е равно на колизия. Появяват се нагласи за
историческа обреченост и липса на основания за самочувствие. Догадките, неизчистените образи от миналото, неосъзнатите стойности на националните исторически постижения
обезмислят каквото и да е исторически развита система от
обществени ценности……
Трети март е завет и опит, чувственост и осъзната съпричастност, белег за действено историческо съзнание. Нима е
трудно да разберем важността на този ден ? Та на страниците на сп.” Харпърс уикли „, излизащо от януари 1857 г. и
превърнало се в едно от най-известните семейни списания в
Америка, редовно са помествни кореспонденции с последни
новини за хода на войната от 1877 - 78 г. Джордж Къртис,
който дълго време е бил редактор на „ Политическия отдел”
на списанието, е разбрал още тогава тенденциите в Източната криза. Майор Констабъл даже се е опитвал да убеди
читателите, че българите не са имали никакво намерение да
се превърнат в авангард на една панславянска империя.
Джин Лорънс в статията си „Турците и националното съзнание” задава въпроса: „ Падането на Цариград ще отвори ли
пътя за развитието на цивилизацията и прогреса ? „ ……Завършва една своя статия с оптимистичния тон, че „ бъдещото влияние на общественото съзнание – тази забелижителна
сила, която е продукт на една нарастваща просветност, ще
се чувства ли все по-силно в Европа и Америка ? То ще по-
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влече след себе си политиците, ще владее партиите, всеки,
който се опълчи срещу него, ще си навлече презрение и на
каквито и пречки да се натъква, те ще бъдат помитани…”
Колко актуално звучи това днес ?
- След Освобождението България получава статут на
автономно трибутарно княжество…Актуален ли е, според вас въпросът за монархията като форма на управление ?
- Това е една от злободневните теми в демократичния преход. Опитът за аналогия е основателен от гледна точка на
задачите, стоящи и след Освобождението и днес пред българското общество. Българската държавност в първите години постига изненадващи постижения. Очакванията за
институционално безсилие от европейските наблюдатели,
не се оправдават. Политическата система, изработена и обсъдена във В.Търново, започва своето приложение след
пристигането на княз Батенберг. Съвременният ни преход
започна с 7 - то ВНС, изработило конституционните норми
на търсените радикални промени. Противоречието след
1879 г. според проф.Пантев, е „ несъвместимостта между
рационалната модернизация и институционалните нововъведения, суровите принципи на европейската пазарна икономика от една страна, и от друга, принципите на социалната справедливост, демокрация и стопански либерализъм,
в името на които и с надеждите на които бе възкръснала новата българска държава „.Погледнато прагматично, тази някогашна несъвместимост, днес дава съдържанието на водещите противоречия. Конституционната рамка изглежда
трудно разрушима в спора между република или монархия.
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КАК СЕ СЪЧЕТАВАТ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА НИ
И НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИДЕАЛИ
Нужна е дефиниция на националните ни ценности в
контекста на глобалните спорове за утрешното
лидерство в света

/ публикация във в. „Репортер Днес „, бр. 45 / 9.03.2001 г ./
Десетилетия наред светът живя в условията на евроцентризма, изразяващ се в многообразното европейско
присъствие в различни части на земното кълбо. Днес светът
е друг. Ставайки многополюсен предопредели края на европейското политическо, икономическо и духовно господство
и доведе до наличието в самата Европа на „ различни Европи”. Тя трудно може да бъде разбрана като континент, излязъл от своето минало, ако политическото равновесие на силата в него отново се оценя и отъждествява с хегемонията
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на съвременните Велики сили, при която националните им
идеали се възприемат безропотно като общоевропейски и
чрез тях се оформя бъдещето на европейския политически
консенсус.
Политиката на ХХ век Збигнев Бжежински характеризира
като политика на „ организираното безумие”. Възникването
през отминалия век на феномена „ масово политическо съзнание” до голяма степен определи аксиоматично политическата активност на народите в лоното на глобалното идеологическо противопоставяне. В бързо променящите се реалности след края на студената война, еманципирана Европа изоставя все повече изолационната си политика по идеологически разделителни линии. Настъпи времето на моделираната европейска интеграция чрез конструкцията на общия европейски дом. В който дебатите за цели, идеали, ценности и привилегии очертават съдържанието и границите на
положени във времето процеси с преплетено континентално
и национално звучене.
В този контекст формулирането на българските национални идеали е не само въпрос на национална и европейска
идентичност, а белег за осъзната стратегия за непропуснат исторически шанс.
Полемиката е не просто понятна, а и задължителна. Тя е вече закъсняла, след като външнополитическата ни ориентация е повече от ясна, доколкото се пречупва през призмата
на европейската ни идентичност, народностна и държавна.
Повдигането на въпроса за националните ни идеали не е
следствен, а първопричинен. Определя го като такъв ревизията на договора от Маастрихт от 1996г., глобалните дилеми за разширена Европа, проблемът за консенсуса в общоинституционален и държавен план и превръщането на Евро-
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пейския съюз в политически съюз.Как България ще пречупи
националните си приоритети в изграждащия се свят на глобализация ? Доколко те са отражение на преследваните национални идеали, ако настъпващата безпътица в политическата система и нарастващото усещане за духовна нищета,
все повече превръщат българина в тълкувател на решения,
а не в техен създател ?
Разбираемо е, че погледът е насочен към собствения ни
двор, в който решаващите корекции не са и не могат да бъдат дело само на едни, които имат ситуативната възможност
да представляват държавата и нацията в хода на европейските процеси. Непосредствената потребност не е в преосмисляне на поетия път, а в дефинирането на националните
идеали в контекста на глобалните спорове за утрешното лидерство в света. Заблуждения не може, а и не трябва да има.
Като държава нямаме историческия шанс да определяме
правилата на европейската политика. Очертаните цели на
НАТО и Европейския съюз за съжаление са част от правилата, наложени ни като критерий за европейски статут. Но дали и НАТО и Европейския съюз в една или друга степен са
национални цели на европейските сили, които днес не се
вълнуват толкова от въпроса ще го има ли европейския дом,
а дали светът е нужен на Европа и дали Европа се нуждае от
света ? Казано по друг начин, пред тях е оформена дилемата
на Обединена Европа , която трябва, според думите на
Ингвар Карсон да направи своя избор като реши дали глобалното управление в световен мащаб е политически приоритет за нея, или тя може да се задоволи с това, да се превърне в един от трите центъра на икономическа власт в свят,
без единен център на властта.
Подобен ъгъл на разсъждения вероятно поражда песимизъм
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и формира представа за политическа обреченост, доколкото
в историята на човечеството държавата се превръща в централна „ суверенна единица” на световните дела. Тези дела
са в ръцете на най-могъщите държавни единици, които в
глобалния политически процес променят ценностни системи, политически нагласи и социален ред. Доктринерските
послания доминират със социални модели на утрешния ден,
в който човешкото благополучие и самия човек се представят като център на самата политика. Европа е достатъчно затворен регион, за да имаме смелостта да търсим и отстояваме своето.Координиращите механизми на държавите – членки имат приоритетна функция да следят за постигнати равнища на социално – икономически и политически баланс, за
да се определи цената на общото съжителство. Каква ще бъде цената на това наше съжителство, ако е потърсим върху
съдържанието на макар и неформулираните ни национални
идеали ?
Вили Клаас твърди, че независимо от увеличения брой на
държавите – членки Съюзът продължава да работи с институциите от времето, когато държавите в него са били само
шест. Според него основната задача е реконструкция на
Европа, засягаща източната част на нашия континент. Стабилността на новите демокрация там, е цел и условие за политическото бъдеще на Европа. Стабилността на демократичната система у нас е част от тази европейска конструкция. Променената роля на държавата е все още пожелание у
нас, доколкото днес тя отразява отношението на господство
на определена партия, получила легитимна власт. Автентичният парламентаризъм и основните институции в държавата не успяха за десет години да изведат дори в кратце от
какво държавата се нуждае и от какво не може да се откаже.
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Опитът с националната доктрина не успя дори да оформи
убеждението за политическа последователност в преследването на националните въжделения, а още по-малко да конструира политическите и моралните връзки на настоящето
ни с бъдещето. Очакваната обща политическа философия на
Европа може да бъде част от потенциала на националните
ни идеали. Те няма да превърнат България в „ национална
крепост на утопии и блянове по миналото „. Но очертаващият се политически упадък на доверие към елит и държава
сам по себе си поражда политическо и гражданско безпокойство за политическо безхаберие и безхарактерност.
Днес се нуждаем не само от политическа визия за влизането ни в европейските и североатлантическите структури, а и
тт историческа визия за бъдещата роля на България в
тях. Защото специфичните национални идеали не са поначало несъвместими, макар и обвързаните с тях национални
интереси да провокират частични конфликти между ключови европейски актьори.
Рискът да се пише за тези неща не е малък. Първо, защото
е възможно тълкуване на казаното да се приеме като тип регионална нагласа, провокираща европейския исторически
универсализъм. Второ, защото обяснимата празнота в националните въжделения под формата на идеали, може да се
приеме като нетолератно противопоставяне на прилаганата
политическа доктрина със самите идеали. Трето, защото ролята на Европа като пропагандатор на универсални истини,
може да бъде възприета като средство за унифициране на
държавни модели, при които търсеното от хората социалноикономическо убежище, да се приеме като меркантилна
устойчива неизбежност, обезмисляща наличието на национални идеали.
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Въпреки тези опасения по този въпрос трябва да се говори
и пише. Трябва да бъде постоянно поставян най-малкото заради самите нас, изтощени от глобалния исторически експеримент, който ни бе наложен именно от Великите сили след
края на Втората световна война. Защото основанието ни да
бъдем неразделна част от европейската политическа общност и идентичност, преминава и през ангажиращото политическо поведение да отстояваме това, което всички възприемаме като национални идеали. Без такива в глобалния
безпорядък от ценности, съпътстващ променливата световна
мозайка, трудно ще определим себе си в международната
взаимозависимост. Без такава определеност сериозен обрат
в отношението към нас трудно можем да очакваме, а и това,
което със сигурност ще получим, ще ни превърне в съпътстваща колона на неизбежната интеграция….

♣
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ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ
Политическите стандарти, установени у нас през
последното десетилетие, доказаха своята противоречивост и непригодност

/ публикация във в. „Репортер Днес”, бр. 50 / 16.03.2001 г ./
По дефиниция гражданското общество е саморегулиращо се, с ясна визия за отношения и поведение към идейните послания за просперитет. Съществуването им е белег
за променена обществена политическа култура и манталитет, разкриващи възможностите и желанието за осезаем
граждански контрол върху носителите на властта. Нещо което в развитите демокрации не се проявява единствено и само при разпределението на политическата власт чрез изборния вот, а преди всичко като постоянно действаща система
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на взаимоотношения между граждани, държава и власт.
Наблибжаващите парламентарни избори от само себе си
налагат разсъждения върху възможните политически послания политическите партии, които в своята цялост ще носят
идеи и обещания за граждански ред, законност и икономическа сигурност.
Предстоящият вот вероятно ще промени сегашната
конфигурация на представителност в парламента.
При едно такова очакване възприемчивостта на програмните
идеи за управление ще бъде пречупвано и през осигурената
възможност за гражданска инициативност, доколкото пропорционалната система на избор превръща индивидуалната
позиция на гражданина в партиен вот. И в тази пресечена
точка на взаимна заинтересованост партиите и гражданите
ще трябва да намерят този политически баланс, чрез който
обвързването на конкретния вот с едно или друго партийно
предизборно послание, на практика ще изведе на преден
план възможностите за регулация на властта чрез механизмите на парламентарната демокрация. Ако в изминалите десет години вотът бе осмислян от обществото като отрицание
или подкрепа на отминалото време, то предстоящият ще
бъде пречупван вероятно през призмата на очаквания
граждански договор за взаимен контрол.
Ролята на политическите субекти в тази нова политическа
ситуация е огромна. Те са тези, които ще трябва да пропагандират и доказват, че програмите им за управление са ресурсно и кадрово обезпечени. Те са, които ще трябва да убедят, че скъсват с логиката на концентрираната власт и на експанзията на централизираната администрация. Те са, които
ще предложат на обществото новите кандидати за властта.
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Те са, които ще трябва да внушат, че предлагат най-доброто
от потенциала на нацията, в интелигентната комбинация
между отговорности и задължения.
В политическото пространство се появиха идеи за оформянето на национални листи с партийно необвързани хора,
или хора с различни партийни пристрастия. Възприемайки
тази идея смятам, че тя съдържа в себе си редица преимущества. Първо, доказва се възприемчивата теза, че потенциалът на нацията трябва да поеме своята отговорност и политическа ангажираност към съдбините на държавата. Второ,
оформя се нов механизъм за гражданско отношение към
очакваните послания за управленчески модели на реформи.
Трето, създават се условия за реализиране в политическата
сфера на натрупан във времето професионален потенциал
от хора, доказали се в различните сфери на обществената
практика. Четвърто, слага се приоритет на прагматичното
мислене на хора, не носещи тежестта на партийното бюрократизиране. Пето, появява се възможността за морално поведение в политиката, тъй като в конкретни ситуации уставната лоялност няма да провокира позиции, противоречащи
на убежденията. Шесто, ще бъде факт конструктивния диалог, тъй като ще липсва задължението за се защитава една
или друга партийна „ истина”.
Една такава позиция може да бъде приета като утопичен
проблясък. Но отворените общества консолидират националната енергия под различни форми. Това е една от възможните. Етиката на гражданската отговорност определя и
умението да разбираш властта като средство за стратегическо развитие, в което приоритетните ценностни на самото общество се превръщат в ценностни категории на самото
управление. Политическите стандарти, установени у нас в
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последното десетилетие, доказаха своята противоречивост и
непригодност. Появата на хора, живеещи от политиката, а не
за политиката, даде своето негативно отражение в неприемливи мащаби. Политическата апатичност не е характеристика на гражданското общество. Гражданското участие в политиката не е и не може да бъде бутафорна представа за тип
социална услуга в условия на избори.
Вътрешните оправдания за безмислие от гражданска
активност , превръща политиката в предприятие за
малцина. Така им се дава шанса да подържат политическото си статукво чрез партийното чиновничество и воюващите
за влияние партийни апарати в трайно преследваната цел –
удобното съжителство с политиката и властта. Именно,
защото властта е неизбежно средство и стремежът към нея е
една от движещите сили в политиката. Забравя се, че политиката е призвана да създаде гражданско общество, за да може да съществува чрез него. Истина до болка позната, но все
още умишлено подминавана в послания и обещания.

♣
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ПСИХОЛОГИЯТА НА ЕДИН ПРЕДОПРЕДЕЛЕН ВОТ
Явно при реализираните във времето политически стратегии за отслабване или разцепване на ДПС като политически субект, са пренебрегвани устойчиви етно-социални реалности……

/ публикация във в. „Репортер Днес „,бр.114/ 27.06.2001г./
В политическото изкуство съществува мъдрост, препоръчваща пригаждането към това, което не можем да променим.
Тази мъдрост е актуална и днес, когато настъпи време на
размисъл за партии и наблюдатели, оценящи и коментиращи
известните вече резултати от парламентарните избори в 9-ти
Кърджалийски многомандатен избирателен район. Необичайното е, че случилото се тук на 17 юни се приема повече
като изненада, отколкото като обективна даденост, обусло-
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вена от редица постоянно действащи фактори.
Изненада определена няма ! Партията ДПС получи това,
което бе обективно отредено от етнически припознаващия
се в нея електорат. Той, чрез патриархалността на семейството, вътрешнообщностните обичаи и традиции и изострените му от обстоятелствата на прехода инстинкти за самосъхранение и индентификация, оформи своя етно – социален вот в политически. Предпоставките за това му поведение са две. Първата се свързва с постоянните опити на
управляващите в последното десетилетие партии и кабинети да променят етно –психологическите нагласи на тази общност с политически средства за политически цели. И то без
да премахнат оформилото се чувство за изолираност и предопределеност в битов план като общност допълваща, а не
определяща социално-демографската картина на страната в
районите със смесено население.
Втората, с амбициозната политика за етноинтеграция, която в действителност не носеше интеграция, а консолидация
при всеки опит ДПС да бъде поставено в ситуация да се
„отказва” от своята принадлежност към общността, която на
практика го създаде. Явно при реализираните във времето
политически стратегии за отслабване или разцепване на
ДПС като политически субект, се е подценявала една психологическа установка, доказана от редица научни изследвания. А тя е, че „ душевното равновесие „ на личността, необходимо за нормалното й житейско функциониране, се основава върху относителна стабилност, повторяемост, ритмичност на нейните взаимоотношения със заобикалящата я социална среда, т.е. един рутинен житейски цикъл, подхранващ чувството за принадлежност към своята общност, политически представяна от „ своята” партия.
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И преди деня на изборите математически бе ясно, че
ДПС има шансове да спечели пет от петте мандата,
при появата на НДСВ като сериозен кандидат за властта. Заедно с него основните политически играчи ОДС и БСП си
поставиха амбициозни цели – да спечелят съответно 5, 3 и
2 депутатски места, при условие, че успеят да привлекат за
своите каузи потенциални избиратели на ДПС. Ако се направи елементарна сметка и се сборуват дадените за НДСВ,
ОДС и БСП и други партии гласове, ще се види, че дори при
един реализиран чисто етнически вот по линията „общност”
срещу „ общност ”, ДПС печели изборите с 58,06 % срещу
41,94 %, но разпределението на мандатите би било почти паритетно. Невъзможността такъв вот да се случи, обективно
предопределя ДПС, поне в обозримо бъдеще, да бъде найвлиятелната сила в региона с основна дан в управлението на
местно и национално равнище.
Политическият монопол на ДПС в региона е почти обективна даденост, за която има различни обяснения. И част от
тях се свързват с погрешните партийни стратегии за приобщаване на части от неговия електорат за тяснопартийни интереси. Достатъчно е да вземем за пример очакваното въздействие върху съзнанието на обществото на Закона за досиетата, дал информация за агентурното минало на лидерите на ДПС. Изборният резултат доказва, че този закон не
само не промени нагласите на общността към своите
лидери, а я консолидира около тях. Защото, колкото и елементарно да звучи, усетът за заплаха над тях се прие като
усещане за заплаха на самата общност. Единичните случаи
на „ бунт „ срещу ръководството на ДПС, бяха „ буря в чаша
вода” и дори издигащата в култ морала в политиката победила партия, ще трябва да се съобразява с политическия вот
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на обществеността и да приеме „ агентите” за морални хора,
с които е принудена да управлява. А участието в едно управление и възможността да определящ политиката в региона, в
който си мнозинство, поражда и самочувствие на общността
и благосклонност към грешките на „ своите”.
Пределно е ясно, че единствената партия в България,
която ще се радва на постоянен електорат, е ДПС. Доказаха го изминалите години на прехода. Досега ДПС присъствя във всички демократично избрани парламенти, не защото
ръководството му е политически гениално, а защото обективните дадености няма да позволят, поне на този етап, появата на алтернативни за общността лидери и партии.Следователно, подходите на останалите партии за бъдещите избори трябва да бъдат други. Идеите им как да спечелят депутатски места – житейски възприемчиви. Времето ще бъде
спряло, ако примерно вотът на доверие към ДПС се превърне в средство за себедоказване на една общност над друга.
Тази пиеса е позната и не води към добър край. Трудно е да
променяш с политика дадености и то когато политиката не
е подходяща. Песимистично е да се пригаждаш към нещо
трудно подаващо се на промяна, но е оптимистично да използваш тази даденост за балансиране на обществените интереси, на социално равновесие между общностите. Стига
това да се разбере от тези, които оттук насетне ще търсят
пътища за нормализиране на обществените отношения в
контекста на политическата представителност в органите
на властта. Или пък от самите членове на общността, които
рано или късно ще осъзнаят с времето, че вътрешната консолидация трудно преминава в друго състояние и в крайна
сметка се превръща в бариера срещу отварящото се към нови ценности общество. И това не е единствено проблем на
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ДПС. Това е кардинален проблем, доказващ доколко механизмите на демокрацията създават демокрация….
Казват, че победителите не ги съдят. В случая резултатите
от изборите не са основание да се съдят и победените. Неизказаните неодобрения към успеха на ДПС не трябва да бъдат вопли за оправдание, а и урок, че демокрацията носи поуки за бъдещето. Стига политическата и психологическата
роля на страха да бъдат опознати и прилагани. Защото, както твърди Густав Льобон, „ родът на човеколюбците е твърде гибелен. Под тяхно влияние се издават така наречените
человечни закони, които имат често много злополучни последствия…На книга лесно се преработват законите на една
нация, но как да претворим нейната душа ? ….
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОНОПОЛ
В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯ

/ публикация във в. „Репортер Днес”,бр.33 / 19.02.2004 г. /
Както и да бъде погледнато, политическият монопол не
е в ценностната скала на демокрацията, или най-малкото е
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доказателство за несъвършенствата на демокрацията. По дефиниция, той е изключително право за управление на придобита чрез изборен вот власт, при условностите и вътрешната противоречивост на пряката демокрация. По своята
функция - / като монопол върху властта/ е акт на ограничаване на достъпа на други до самата власт, т.е. акт на политическо съсредоточие на властта в ръцете на носителя й. По
своята природа, е управленческа абсолютизация на средства,
методи и ресурси, ставащи подвластни на политически цели,
състояния и изповядвани ценности. По своята целесъобразност, е средство за изказвано превъзходство на мнозинството над малцинството в условия на политически диалог, т.е.
средство за реализиране на поведенческа целесъобразност в
защита на интереси, подържащи устоите на властта. Като
политически и обществен факт, политическият монопол е
израз на сътрудничество вътре във властта, т.е. на взаимните разменени услуги в структурните етажи на властта. Което
пък от своя страна оформя състоянието на труден обществен
контрол чрез инструментите на самата власт. Това е основание за властови комфорт, който винаги се проявява съзнателно или не в условията на едновластие и единовластие.
Демокрацията е система от относителни във времето състояния и условности, характеризиращи продължителността на
обществено представителство в институциите на властта.
Затова и по дефиниция тя предполага избор на управляващи,
защото е управление на „ демоса”/народ, мнозинства/. Принципът е ясен – управляващо става мнозинството, независимо от формата, условията и предпоставките, които са го създали. Днес все още държавата се отъждествява с обществото
и всичко свързано с държавата е политика. Който владее
държавата, владее всичко, т.е. държавата се превръща в ос-
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новна собственост на мнозинството в рамките на конституционно определен мандат.
Подобен властови модел се осъществява и на ниво местна
власт,поради самата на управление. Тук също мнозинството,
имащо монопол, става собственик на териториално обособени общини, със същите властови ресурси и същите механизми за опазване на властта.
След изборите за местна власт и местно самоуправление
Кърджалийска област осъмна в режим на монополизирана
политическа власт. Тя се оказа и териториално обособена
власт, чийто потребител е нейния носител – ДПС.Тя е и институционална власт, поради заемането от кадри на Движението на ръководни постове в местните представителства на
държавните институции.Това вече е тотална власт с привкус
на автодържавност. Въпреки всичко, политическият монопол е законна власт, със законни основания да се употребява
по предназначение. И това разминаване между природа, характер и функции на монопола с регламентация за законност, повдига съществени въпроси за връзката между демократична власт, демокрация и обществен консенсус по отношение на политическия монопол. Демократичната власт не
означава демократизираща се власт. И монополът върху
властта днес, е израз на демократична власт. Но доколко тази демократична власт, е демократизираща се власт? Основният проблем на всяка власт е проблемът за нейния контрол.
Контролът върху властта е политическа ценност, неподлежаща на договаряне. Отказът от нея е отказ от монопола.
Което пък прави трудно разграничението между власт и
управление при сегашните порядки на демокрацията.
И все пак разлика има. И тя се съдържа във формулата
„управление чрез властване „ , която става факт при превръ-
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щането на структурите и органите на управление в структури и органи на властване. В това е и днешният голям проблем на политическия монопол на ДПС в местната власт – дали да управляват чрез законово придобиване на властта чрез
избори, или да властват чрез методите си на влияние ? В изминалите 100 дни от смяната на „ караула” в местната власт,
се забелязва негативната тенденция към властване. Доказват
го извършените структурни промени и начина на вземане на
решения в местния парламент. Тенденция, която, макар и
все още в зародиш, е опасна и трудно регулируема след време. Затова днес ДПС трябва да даде няколко знакови отговора на въпросите :
1.Приемат ли етническия дисбаланс в структурите на
управлението като политически баланс за осигуряване на
политическия монопол ? Ако „ ДА”, то доказват, че „ етническият модел създаден от тях” е политически модел за
управление на етническо мнозинство над етническо малцинство с политически средства. Ако „ НЕ”, какви стъпки
ще предприемат срещу този факт ? Как ще ги направят публични ? Как ще го остояват във времето на мандата си ?
2.Приемат ли предложението да разграничат в публичното
пространство начина си на управление от начините си на
властване ? Ако отговорът е положителен, то под каква
форма ще го направят ? Какви свои механизми ще изложат
пред обществеността, като собствена предпазна мярка от
това ? Ако отговорът е отрицателен, то осъзнават ли, че
„ управлението им чрез властване”, носи опасен прецедент в
отношението на обществеността към тях, тъй като ще провокира защитните му механизми ? Липсата на отговор ще е
белег за политическо безхаберие. Което е също черта на безконтролността и стандарт за политически умения, култура и
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поведение. В крайна сметка става дума за един публичен
консенсус по въпросите на властта и управлението. Защото
консенсусът, както и неговият предшественик – доктрината
за обществения договор, тръгват по основния проблем за
оправдаване и разбиране даденостите на властта. Ако той не
стане предмет на обществен дебат, то ще се стигне до патова
ситуация, в която различията между възможността да бъде
опозната обективността на това, което е, и невъзможността
да бъде опозната обективността на това, което трябва да бъде, ще провокира вярата в демократичния смисъл на властта.
Тогава ще се задава само един въпрос, ставащ основна дилема за местните притежатели на монопола – Което е силно
да бъде справедливо, което е справедливо да бъде силно.Не
е ли това смисълът от политическия монопол над властта ?
РАЗДЕЛЕНИЕТО В СДС – СБЛЪСЪК НА
ПОЛИТИЧЕСКИ МАНТАЛИТЕТИ

/ публикация във в. „Репортер Днес”, бр.36 /24.02.2004 г ./
Политиката много прилича на дрехи, които се обличат
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според модата на времето. Но понякога дори и модни, или
са твърде тесни за променящото се телосложение, или просто не стоят добре на фигурата, поела риска да бъда поне
външно в крак с нея. И в двата случая изгледът не е очароващ и е белег за естетически възприятия и поведенчески
манталитет.
Конфликтите в СДС визираха начините, по които то се
появяваше пред обществото. Търсеше се модна линия на
дрехата му. Моделите бяха разнообразни и често взаимноизключващи се. Едни предлагаха – тук да се скъси ръкав…
за да се покаже мускул, други – тук да се промени яка ….за
да се очертае физиономия, трети – тук да се освободи дължина….за да се демонстрира размах…. Модели, не променящи стила му на обличане, не визиращи модерна линия за обновление на политическия му „ гардероб „, а само кройки за
изход от неизбежния, макар и отколешно декодиран, политически сблъсък между вътрешнопартийни властови структури.
Сблъсък е властови ! И като такъв е и личностен и концептуален. Това е сблъсък на изповядвани философии за силата и предназначението на властта, т.е. сблъсък за приемане или отхвърляне на демократичното формулиране на
властта, като средство за изход от две кризи. Първата, визира ценностите, които се изповядват. Втората – начините, по които обществото се обосновава. И двете са страни на една и съща монета – за ценностно осъзнатия и политически формулирания за утрешния ден обществен
договор, възстановяващ политическото доверие.
Знакови думи в тази насока на конференцията , не бяха изречени. Делегатите отъждествиха в гласуването си изборът
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за партийния носител на властта, с избора за посоките за
употребата на тази власт. Въпросът за компетенциите на
властта бе единствената точка в дневния й ред и решенията
бяха в уставната им подредба, като норми на партийно поведение.
Ако въпросът за властта съзижда концепцията за развитието и обновлението на СДС, то конференцията изпълни своето предназначение. Ако идеята за ресурса на властта е фундаментът за новата политическа визия на СДС, то тази визия
остана неразбрана. Както остана неразбран и подходът, променящ стила на диалог на СДС с обществото. А именно той
обосновава и легитимира очакваното ново в СДС.
Без съмнение проведената конференция ще носи отпечатъци и върху политическия манталитет на общинското и областното ръководство на синята партия в Кърджалийския
регион. Отговорността им оттук нататък става огромна, ако
искат да променят политическия дисбаланс в местното политическо пространство. Въпросът за кадри и структури вече няма да е единствено въпрос за численост и списъчен ресурс за политически претенции, а въпрос на хора с разностранни интереси и умения. Отварянето към обществото е
въпрос за разкрепостено политическо мислене, за ново усещане за личните и обществените потреби на хората, намиращи поле за изява на мисли и действия в гражданското дефиниране на политическата власт – и тази вътре в партията, и
тази в институциите на държавата, и в тази, даваща правото
за вземане на печеливши решения.
С други думи философията „ обгради се от верни хора, за
да употребяваш власт ” , е политическа обречена. Подобен
модел СДС изживя. Днешната философия е философия на
разпределената власт, която е неделима от персоналното
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разпределение на отговорностите вътре и вън от партията.
Властта на обикновения симпатизант е власт на чуван глас,
имаш позиция, приведена в действие. Властта на лидер е
власт на един равен с другите граждани, чиято по-голяма
отговорност е да открие доброто решение за всички, припознали се върху ценностите, които се изповядват и защищават. Този обществен реал формира манталитет на личностен принос към идеи, цели и програми. Този позабравен
ресурс формулира дейностна съпричастност към гражданско поведение и дава усещането за политическа полезност
в общото.
Днес СДС стои пред собственото си огледало и не трябва
да пита дали е най-красивото създание на демокрацията, а
да пита пита правя ли добре политикатата на демокрацията.
Защото това, от което СДС трябва категорично да се разграничи, е казано великолепно от Ив.Хаджийски: - „ Личен пай:
заплати в хиледарки, комисионни от държавни заеми, строежи, доставки. След него корупция, службогонци, наши и ваши..
…Не удовлетворяват ли апетита на голям партизанин, вдига
борба против корупцията. Ако не могат да успокоят кипналата му съвест с подходящо голям кокъл, изключват го за
противопартийна дейност…Партийната програма – копие от
Рая, лъжи и обещания…Експлоататор на „ мъчно церима
мания - надеждата”. Политически резерв – прибери разочарованите и недоволните с нови залагалки ….”.
Едно добро послание, което ще предпази СДС оттук насетне да се облича в коприна, а да яде….. коприва. Едно съвременно звучащо предизвикателство в две измерения: първо, да стане доказваща се величина и второ, да превърне облеклото си в главен външен белег на личностите,
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които е обединило. Защото в „ демодирана” дреха партията
ще добие вида на фалирало сдружение от себеподобни, с
манталитет на отминали времена…

♣
ПОЛИТИЧЕСКАТА МАНИПУЛАЦИЯ
„ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ „

/ публикация във в. „Репортер Днес”, бр.55 / 24.03.2004г ./
Политическият речник е средство за обществена комуникация и отразява езика на провеждания публичен диалог
между управляващи и управлявани. Едно от съдържащите
се в него понятия придобило в годините на прехода определена политическа и гражданска натовареност, е понятието
„ етнически модел”. Употребата му предполага съдържателна яснота, тъй като чрез него се демонстрира начин на
мислене, разкрива се подвластното на мисленето политическо внушение, целево се търси норма на поведение и се
налага представа за конкретни обществени отношения или
състояния. От тази гледна точка понятието „ етнически мо-
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дел” е трайно „ работещо” за политическия ни преход, тъй
като чрез едно мълчаливо съгласие на основните политически партии и институции на държавата, то се превърна в
политически знак за една партия, която е приела като своя
политическа идея за легитимация да защищава правата и
свободите на гражданите. Като участник в събития отразяващи обществени реакции срещу политически манипулирано обществено напрежение, мога да твърдя, че това понятие, първо, е изкуствено въведено, второ, е изпразнено от
съдържание и трето, не е политически инструмент или марка на която и да е политическа или обществена организация, в това число и на ДПС. Аргументите за тези твърдения
са :
1. Етническият модел” като философско обяснение е състояние на обществено съзнание, отразяващо начин на възприемане на другия, етнически различния, на битово равнище. Вътрешната душевност и културност на индивида, определя приемането или отхвърлянето на живеещия до него, по
белезите на етническа самобитност, религиозна разновидност и различен начин на живот. И то върху основата не на
политическото им охарактеризиране, а на личната и строго
индивидуално установена атмосфера на комуникация и контакт. Казано по друг начин „ моделът на етническо възприемане” , е преди всичко битов, индивидуално избран начин
на междуличностни отношения между хора с различен етнически произход. Такъв модел се гради с десетилетия и е утопия да се мисли, че чрез лостовете на властта може да се наложи някаква норма на поведение между хора делящи общ
вход и живеещи врата до врата. И то норма, която да задължава, или най – малкото да регулира морални послания от
рода на „ Живейте в мир !”. Това, че хората помежду си жи-
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веят точно така, не е продукт на реализирана политическа
програма, защото именно такава програма, дори с най-добри
намерения, би довело до обратното – би провокирало установени житейски порядки и осъзнати битови взаимоотношения.
2. Щом няма политическа програма за „ междуетническо
съжителство” , няма и политическа доктрина за философското й обяснение. Липсата пък на политическа доктрина,
доказва, че тя не може да бъде оформена като политически
модел реализиращ се във времето, чрез принадлежащите на
институциите лостове на властта. Дори и да има, тази доктрина трябва да е доктрина на държавата, приета с политически консенсус от цялото политическо представителство и
тогава става акт на държавна политика. Тогава тя вече ще
бъде неразделна част от политика за защита на националните интереси, в чието реализиране заслуги ще имат всички
докоснали се до властта. А е известно, че в опита да се изведе теоретичен списък от националните интереси на съвременна България, етническият контекст просто липсваше.
Защо ли ? Поради една единствена причина – етнически
проблеми, нуждаещи се да бъдат решавани с „ етнически
модел ”, просто няма. Но има една възможност – етническият модел да бъде търсен текстовете на приетата през 1991
година нова Конституция. В нея има текстове засягащи човешките права, съответни на определените от международното и сравнително право. Това ги прави конституционни
права в договорната теория на държавата, т.е. превръща ги в
устойчиви на волята на партиите и властимащите. Да припомня ли, че тогавашните депутати от ДПС / с изключение
на един/ не подписаха тази конституция, т.е. тази юридическа интерпретация на понятието „ етнически модел” ? От то-
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гава до днес, какъв друг политически „ етнически модел” е
подложен за обществено договаряне ?...Никакъв !!!
2.Евентуалното наличие на „ етнически модел „, предполага и съответна политическа стратегия. Тя не може да не
стане обществено достояние, тъй като касае всеки един член
на обществото. Щом като е стратегия, то обслужва конкретна политическа цел. Тя също трябва да бъде договорена
и консенсусно провеждана, тъй като в противен случай е неизбежно свързана с обществена конфликтност. Ако защитата на човешките права е политическа цел в контекста на етническото съжителство, то моделът е граждански и гражданското общество е регулатор на политическото поведение
на партиите в защита на конституционните права. Тогава в
тази стратегия трябва да бъдат опоменати два термина –
„ източници на конфликти” и „ гаранции срещу конфликти”.
И двата никъде не съществуват, тъй като до днес няма политическа програма / дори и в тази на ДПС/, в която тези два
термина да са политически систематизирани и развити като
програма за гарантиране на „ етнически модел „.
4. „ Етническият модел „ като понятие, е удобно за обществена емблематичност на политическа организация. Този
факт поражда иронична усмивка, тъй като историята е доказала, че за да има модел на отношения между етноси, трябва
да има най-малко две страни – „ Ние и Те „. В днешната политическа употреба на това понятие, едната от страните се
губи в гънките на политическите изявления, което само по
себе си доказва, че в политическото мислене понятието не
изразява модел на сътрудничество, а модел на капсулиране.
И това е разбираемо от гледна точка на електоралността,
към която този тип мислене е предназначено. Получава се
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нещо твърде интересно – самият „ етнически модел” става
модел само за едните, или само за другите, в зависимост от
предназначението на политическите внушения. Как звучи
подобен парадокс – за да защитим правата си, трябва да бъдем етнически консолидирани ? Доказва го етническия вот
в смесените региони по време на избори за местна власт и
местно самоуправление. Къде отива „ етническия модел” в
смисъла на прокламираната му употреба – да живеем в мир?
Хората и без него си живеят в мир, независимо от начина по
който изразяват конституционното си право на вот. От тук
следва още едно доказателство, че понятието е средство за
емблематичен популизъм за принос, даващ основанието винаги да се претендира за власт. Подсъзнателно следва мисълта – без Нас, няма етнически мир !
5.Времето минава и вероятно вече се е забравило, че първия документ третиращ етническото напрежение и подписан с консенсус, бе Декларацията на Обществения съвет, изпреварваща дори Националната кръгла маса. Отново като
пръв документ, припознаваш заложените в тази Декларация
обществени гаранции за етническа толерантност, бе този
гласуван във Великото народно събрание, след дълги спорове в пленарна зала с представителите на ДПС. В резултат на
него стачките спряха и отношенията се нормализираха и без
да се говори за „ етнически модел”. Трябва да се припомни и
„ оплютото ” от редица непроумяващи симпатизанти мое
ръкостискане с лидера Ахмед Доган, което днес се тълкува
като легитимиране на ДПС като организация.
Непредубеденото мислене доказва, че без това ръкостискане нямаше да се стигне до общия митинг в гр.Кърджали
пред Дома на Културата и в кинозалата на гр.Крумовград,
в присъствието на генерал Семерджиев. В тази посока има
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редица факти, които сами по себе си говорят, че идея за
етнически модел, разработена като държавна политическа
доктрина, не е имало, а се отреагираше на породили обществени състояния и нагласи ситуации.

6. Употребата на понятието „ етнически модел „, е политически автогол. Първо за тези, които си го присвояват като
основание за политическо съществуване, тъй като говори, че
в страната има етнически конфликт, който с усилията на някой се претъпява или най-малкото удържа, чрез политически
и властови механизми. Такова признание не е добре за образа на страната ни като барутен фитил, който може непредвидено да избухне. Второ, за тези, които слушат и не реагират
на политическия патос с който тома понятие въздейства върху общественото съзнание. Става дума за останалите парла-
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ментарни и извънпарламентарни партии, които ясно трябва
да заявят, че България е страна без етнически конфликти
/ което е и безспорна истина / и че етническите модели под
формата на доктрини и стратегии, не са и нужни.
Представете си разговор между двама души. Единият пита :
Защо имате „ етнически модел „ ? Какво опазвате с него ?
Кой е отговорен за провеждането му ? Къде отчитате дейността си по него ?... Всеки сам може да даде отговорите на
другия… И със сигурност независимо от вариантите, ще
стигне в крайна сметка до извода съдържащ се в заглавиетополитическата манипулация… Ако ли не, то споровете и
дискусиите са задължителни. Ако това понятие продължи да
съществува в политическия ни речник, то правим лоша
услуга на себе си и на държавата си, т.е. ще признаем че не
знаем как да живеем в мир, а държавата ни едва удържа мира между нас, с големия принос на ДПС. Смешно е, нали ?

♣
ЕВРОПЕИЗАЦИЯ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И
НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕНИЯ СВЯТ
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/ публикация във в. „Репортер Днес”, бр.92 /26.05.2004г./
Ако през 1919 година Маркс, Фройд и Айнщайн са твърдели, че „ светът не е такъв, какъвто изглежда”, то днес, ако
търсим фраза, оформяща предизвикателството на съвременния свят, не без основание тя може да гласи : „ Светът се
интегрира и взаимообвързва, за да оцелее”.
В нея има доста философия и политика, но и философията, и политиката дават идеите и средствата за опазване, развитие и проспериране на човешкия и обществен живот.
Днес те са отново в действие, за да убедят света :
1. Че той трябва да се вгледа в себе си и да подложи на културна самокритика политическите системи, жизнените норми на социални връзки и ценностните системи.
2. Че трябва да преосмисли ролята на държавата и нациите в
глобалната йерархия на властта, за да преодолее и регулира
консервативната международна система от миналото, породила серия от конфликти и твърде малко глобално сътрудничество.
3. Че трябва да осмисли историческия опит на свръхсилите,
който учи, че една свръхсила не може да остане за дълго
време господстваща, тъй като нито една държава днес не
може да излъчи с подобаваща самоувереност послание значимо за целия свят.
Разбираемо е, че тези основни акценти дават представата
за един променящ се свят, който търси в движение своята
всеобща идентичност в конструкция на все по-засилващите
се процеси на консолидация, интеграция и взаимообвързаност. Днес я наричат глобализация, чиято природа е породена от условия и обстоятелства за всеобщо оцеляване след
трите големи битки за глобално превъзходство в отминалия
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ХХ век – между Германия и френско –британската Антанта,
между Германия и Япония от една страна и САЩ и СССР
от друга и, накрая, между САЩ и Съветският съюз.
Проблемите на глобализацията трудно биха завладели
ежедневието на обикновения човек, чийто бъдеще, обаче,
зависи именно от политическата и икономическата същност
на глобализацията. Сигурно е, че ако този обикновен човек
бъде поставен пред дилема от рода : Национално или континентално, суверенно или общозависимо, съгласие или конформизъм и пр. той самият би отреагирал по изненадващ
начин, ако примерно осъзнава, че евроинтеграцията и членството в Европейския съюз са доброволен отказ от суверенитет, което е и част от глобализацията.
Опознаването на глобализацията като политически всеобхватен процес е прогнозиране на бъдещето. Бъдеще, което,
разбираемо защо, се обуславя от миналото, но и провокиращо самото минало. Бъдеще, което със сигурност ще постави
на дневен ред въпроси от рода : без какво не можем, какво
ще трябва да съхраним, към какво се стремим, какво ще искаме и какво ще получим като място и роля….
Реалностите са достатъчно убедителни, що се касае за посоката на развитие на света. Транснационалните медии, всеобхватните финансови връзки, отказът от традиционна международна политика и създаването на световни политически
коалиции сами по себе си говорят за започналия глобален
процес на нова световна идентичност.А съществува ли такава властна, привлекателна представа за бъдещето ? Симптоматично е отношението към самата глобализация, приемана като неизбежна закономерност и като глобална опасност. Все повече световни институции не се подчиняват на
националните политики, макар че са резултат от тези поли-
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тики. Как ще се постигне това търсено от света многополюсно равновесие, за да признаем, че именно глобализацията е
бъдещето на човечеството, или негова гибел, ако слушаме
антиглобалистите ?
Глобализацията е световен политически процес, реализиращ идеята за всеобхватна международна взаимозависимост
като потребност за света. Предпоставката – идеологически
хомогенен свят, в който бюрократично контролирания национален капитализъм се превръща в универсална социална система, при която традиционните представи за изключителен държавен суверенитет стават все по-невалидни.
Все още обществените представи за глобализацията не са
изчистени и една от причините за това е смесването на понятията „ глобална власт ”, „ глобална държавна мощ ” и
„глобализация”. Когато се говори за „ глобална мощ „ на
една държава, трябва да се знае, че тя има поне четири измерения :
а/ глобален военен обсег ,
б/ глобално икономическо въздействие ,
в/ глобална културно – идеологическа привлекателност,
г/ здрава политическа мускулатура.
Следователно, глобалното лидерство е преобразуване на
икономическата мощ в политико – военна. Днес това е факт
само за САЩ. Обединена Европа би могла да направи това,
само ако огромният скок в процеса на европейското единство породи и единна политико – военна структура. А това се
очертава, и е етап от глобализацията, нямаща все още своя
политическа архитектура. Световната общност е събудена и
т.н. каталитични държави имат отговорността да се откажат
от глобалната йерархия на властта. Такава каталитична дър-
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жава бе Франция със своята Френска революция, чрез която
тя, като държава, действайки по думите на Бжежински, като
„ агент на историята”, наложи реда на националните държави с нова политическа организация, при която гражданинът
като основна единица превърна държавата във въплъщение
на нацията с говоренето на официално един национален
език.
Днес такава каталитична държава е САЩ. Да се подражава
на Америка сега е световен феномен, който не е въпрос на
културна мода, социални стилове или потребителски образци. Днес Америка катализира със собственото си присъствие
възникването на органически обвързващ глобален политически процес, тъй като вътрешната й политика, е на практика, глобална политика / войната с тероризма /. Затова и в
очите на събудената днес световна общност глобалната американска сила се разминава с глобалния американски авторитет.
Какви са днес реалностите ?
1.Вече не съществува явлението национална икономика.
Има национална работна сила и национална инфраструктура. Европейска икономика обаче има и тя е белег за глобално управление на икономиката въз основа на интеграцията.
2.Въведената европейска обща валута, заменила националните европейски валути, доведе до паричното разграничение по нации.
3.Европейската общност трудно би останала стабилна
без промяна на света. Глобализацията на информацията и
финансите постепенно отстраняват търговските бариери и
рано или късно ще се стигне до неизбежна глобална икономическа взаимозависимост.
4.В стратегически план за Европа глобализацията е за-
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почнала с възможностите да се управлява Европа. Светът
вече е навлязъл в Европа, но евентуалното напрежение между континентите или прословутият конфликт между цивилизациите, носещи ужасяващи последици, предполагат нова световна мисия – световно партньорство между лидерите на демокрацията с тези на световната икономика. Защото пазарите и правителствата фактически се нуждаят едни
от други. Свободният пазар не е достатъчен за установяване на демокрация, но трудно може да се намери демокрация без свободен пазар.
Глобализацията трябва да се приеме и като средство срещу съперничеството за превъзходство и нова стъпка към
унифициране на демокрацията. Навремето планът Маршал
е носил посланието, че нито една европейска държава не
може да се възроди затворена в собствените си граници –
част от действията трябва да се интернационализират. Ако
се питаме днес, осъществима ли е глобализацията, би трябвало да мислим за осъществимост на европейската идентичност със световната политика и световната взаимообвързаност, тъй като ЕС е политически феномен, свързващ
по нов начин националните държави, но и провокиращ и
противопоставящ към днешна дата европейското съзнание
на националното. Това са две реално съществуващи тенденции, носещи личностни тежнения като самоиндентификация и самоопределение. Холандският мислител Хуго
Гроций / създател на науката международно право с трактата De iure Belli ac pacis от 1625 г./ въвежда римската концепция за „ правото на народите „ / ius qentium /, под която
римските юристи са разбирали онези общочовешки правни
норми, които са вкоренени в съзнанието и съвестта на всеки народ и всеки човек. А великият деятел на католическа-
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та църква Фенелон дава класическото й изражение в произведението си „ Диалогът на мъртвите „, като казва: „ Всеки
народ е член на човешкия род, т.е. на световното общество
/societe qenerale / в такава мяра, в каквато и семейството е
член на отделната нация. Всеки човек дължи на човешкия
род – това велико отечество – несравнимо повече, отколкото на отделното отечество, в което е роден.” Дали тук не
се крие родената от Наполеон в историята, но неосъществена поради загубената през 1812 г. война, идея за такова
единство в Европа, „ щото всеки пътуващ през нея да се
чувства навсякъде у дома си”?
Факти, недвусмислено подсказващи, че евроинтеграцията,
европеизацията и глобализацията ще станат проблем на
мислене, съзнание и поведение на индивида и „ бягството”
от него е невъзможно, както е невъзможно и бягството от
въпросите : Кой съм, какъв съм, защо съм, какво искам,
какво постигам?.....

♣
ДНЕС Е ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ
/ МИСЛИ ЗА ЦЕННОСТИ /
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/ публикация във в. „ Репортер Днес „ бр.151/ 9.09.2004г./
….Денят на победители и победени. Денят, променил във
времето ролята на едните и на другите. Денят, обясняващ
минало и настояще. Денят, оставащ в историята, но и „прокуждан” от историята чрез спомени за вечни и мимолетни
ценности. Денят, променил съзнания и поведения. Денят,
разделял семейства и събирал единомишленици. Денят, в
който радостта, злобата и прошката стоят на една ръка растояние в тълпи от празнуващи и освиркващи…
Това е 9 септември !!! Но годината не е 1944,….а 2004.
Шестдесет години е време, признато от историята за оценки.
Време, в което и злоба и радост са преминали катарзиси и за
победители и за победени. Време на избледнели и запазени
радости и мъки. Време на съхранени чувства за ненаказаност, болка и умиление. Време за мисли към покаяния и отмъщение. Време на претръпнали съвести и незараснали рани. Време в безвремието към дата и събитие, променили естествения ход на държава и народ по силата на неконтролирани от тях събития и обстоятелства. Време без граница за
идеали, но с граница между идеологии.Време на празничен
делник и делник в празника. Това е Девети септември !!!
Той всяка година настъпва и в календарния поток от дни
напомня за себе си с постоянния тропот на неизбежното повторение на ритъма на живота. Белязан от времето с радости, сълзи и кръв, той е ден като другите и ден, различен от
другите. Ден не забравян и подминаван. Ден на страсти и
безразличия. Ден на въздишки и кръчмарски разтухи. Ден на
миналото. Но и ден на настоящето. Ден, в който настоящето щеше със сигурност да бъде друго, ако не бе минало-
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то. Това е 9 септември !! Станалото не може да бъде зачеркнато. Но може станалото да бъде преосмислено, за да
има поуки за настояще и бъдеще, за днес или утре, когато
повторната ни роля на пионки в геополитическия гамбит няняма да бъде майка на знанието ни за надежден исторически ред и окуражаваща политическа пресметливост.
Към този ден мислите ни днес са политически обременени и мутантни. Познаваме следствията, но не познаваме мисълта на причините. Затова ни остава едното спасение –
да намалим сянката от него и да проникнем в дълбината на
същността му. И какво ли ще успеем да разберем ??? Може
би нищо или всичко, но не и абсолютната идея за праведността или за гибелността му, водеща до разделение.
И когато едно минало го поражда, то бъдещето стига до хоризонта на следващите поколения, които може би ще бъдат
по-мъдри от настоящите…
И тогава този ден ще го има в календара, дори днес едните да питат – Какво от това ?, а другите да отговарят –
Как без това ?
Просто различно изповядвани ценности за себеуважение,
достойнство, съзнание и памет към един ден от историческото ни съществуване. Просто различия, каращи ни да
разберем другите ..Разбира се, ако имаме воля за това !

♣

173
ОТГЛАС ОТ ЕДНО НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ

/ публикация във в. „ Репортер Днес „,бр. 158/ 24.09.2004г./
Да тачиш свободата и да нехаеш за независимостта
Това е парадоксалният извод от наблюдаваното на 22.09.
гражданско присъствие на националното честване на Българската независимост. Брой общински служители, служебно ангажирани с протокола. Насядали по скамейките с
надпис „ Община Кърджали „ хора на средна и преклонна
възраст, не надминаващи цифрата 47 / нарочно преброени в
10,40 часа/. И още около 60 граждани, счели, че празникът е
акт на съпреживяност към историческо действие и самоуважение към собствената памет и съзнание. Младежта липсваще, с изключение на ученици от СОУ „П.Р.Славейков”, поднесли и венец от неговото име. Местните депутати също!
Политически лица – двама.
Човек трудно може да разбере подобно поведение към едно историческо действие, загърбило злорадството заради
Илинден и дало трезв поглед към главното бреме на България – прехвърлянето на особения режим на капитулациите,
създаден от Турция още през 1535г. върху българската дър-
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жава. Факт, накърняващ емоционално националното чувство на българите и отразяващ като юридическа реалност системата на васалитетния режим. Състояние, което пренесено
върху отделния човек, ще покаже азбучната истина, че той е
свободен в ограниченията си за свобода.
Чудно нещо е да разбираш и тачиш такава свобода и да
не отдадеш нужното на независимостта като ценност, олицитворяваща великата идея за „ незавършеното дело”. Тук
или не можеш да прецениш исторически стойности, или този факт няма място в историческата ти памет, или е просто
гражданско безхаберие за минало, определило настояще.
Такова „ програмирано „ поведение е поведение на безличието, опростяващо представата за съзидателна държавност. Това ли искаме днес, когато по силата на общественополитическите рефлексии „ Правото на справедливостта
става правото на силата и обратното”? Къде е мисълта ни
към онези благородни амбиции на предците ни, приближили
ги до национално – държавни възможности ? България тогава „ не е безлична и лабилна част от играта на сфери на влияние / както смятат изследователите/, а държава първа от себеподобните, осъзнала разликите между подкрепа и зависимост, изсмяла се на договорни забрани и геополитически
присъди, завръщаща се и влизаща отново в съдбата и историята на Европа. И е непонятно, така, по човешки, да не
осъзнаеш какво си получил в историческо наследство и да
го подложиш на обезмисляне чрез днешното поведение. Това е резиллък, водещ до обществен срам.

♣
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ДЕНЯТ, ОТ КОЙТО ПЕЧЕЛИВШИТЕ СТАНАХА
ГУБЕЩИ, А ГУБЕЩИТЕ – ПЕЧЕЛИВШИ

/ публикация във в. „Репортер Днес”,бр. 183 / 10.11. 2004г./
Днес е денят, който бе посрещнат с учудване, но без разбиране. Учудване за обществото като цяло, невярващо че
„ вечният” си отива, за да отстъпи мястото си на ВЕЧНИТЕ.
Без разбиране за причини, сили, обстоятелства и вмешателства, определили надеждата като „ спасение” от утопия, но и
като утопия, че изживяното вече свършва. Налице бе различното подобие, в което дошлият ден се посрещаше без
страх от идващото, за да бъде след време, заместено от дни,
в които идващото носеше страх от неизвестното. Забрави се,
че в съвременната философия властта се разбира и интерпретира и като историческо наследство.
Политиката, дошла след този ден, бе стремеж за участие
във властта и за влияние при нейното разпределение.Разпределението стана, но властта си остана същата, защото е
„ Власт над…”, непроменила погледа си върху „ сферата на
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домакинството „ и „ сферата на общите дела „. Нали властта
е този феномен, който удържа хората заедно и преди, и сега?
Затова и днес властта трудно проявява в политиката си
разбиранията си, че обществото е „ семейство”, че „ обществото е и „ пазар”. В което ние не се чувстваме част от това
семейство, а достъпът до пазара ни е силно ограничен. Защо
ли ?
Първо, защото властта след 10 ноември се прие като
власт на принудата, а не власт на убеждаването. Второ,
защото властта се прие като индивидуална сила, превръщаща общото в мое и моето като приватизирано общо. Трето, защото самата власт стана колективно наследствена от
политически субекти, чиито корени са родово първообразни
от партия, оформила чрез тях днешното си наследство. Това
е днес неразумният край на едно разумно начало, доказало
че експериментът е завършил, но експериментаторите продължават да действат. Нали властта е система, разпределяща ценности, но върху универсалното й начало – отношението да се разпорежда и изпълнява. Нещо, което и в миналото, и днес, не се дава доброволно.
ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СТРАХ НА „АВТОРИТЕТИТЕ”
В УСЛОВИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ
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/ публикация във в. „ Репортер Днес”, бр.68 / 5.05.2005г./
..Пиша тези редове поради овладяващото ме с приближаването на изборите усещане за господстващ страх, промиващ мисли и съзнания на хора, припознавани като свободомислещи общественици в града ни и тяхното задкулистно бягство от загриженост за бъдещето на тази
област, поради неверието им за възможна промяна”…
Предизборната борба е борба за спечелване на гласове.
Спечелването им е политическа задача, подчинена на целтаполучаване на повече власт от другите или възможно участие в разпределението и контролирането й съвместно с победителите. Цел, обвързана с използването на всякакви
средства, оформящи дилеми пред избирателите. Една от тях
е между страха, подтискащ свободното волеизлияние и отговорността това волеизлияние да не бъде подчинено на страха. При нея страхът е вътрешно тревожност за последствия
от вот, правещ ни в собствените ни очи отговорни и „безотговорни” в очите на другите, имащи инструментите да всяват страх – битово – финансов и социално –групов. Смисълът е вотът да бъде морално раздиращ и личностно цензуриран. Резултатът – вот политически нереален, защото е чинноначален. Така фактическият избирател, бъдейки отговорен към своите непосредствени интереси, се превръща в
обект и средство за всяване на политически страх от вот,
размиващ личната отговорност от несъзнателната логика на
чувствата. А образът на страха създава „ политически богове”, надпреварващи се да говорят за отговорността като
гражданска позиция и да я призовават по подобие на приказката за „ неволята”. Така политическата роля на страха съз-
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дава призраци или унищожава призраци. И то върху мнимата отговорност, превръщаща самия избирател в носещия
глас „ списъчен призрак „, оставащ си такъв и след изборите, поради разбираемата ненужност от него.
Не е лицеприятно да припознаеш себе си в подобна ситуация и да имаш „ задоволството „ от подобно поведение. То
те оприличава като човек ръкопляскащ с удоволствието на
Брут, защото е убил Цезар и предлагащ да направят от Брут
-Цезар. Не е лицеприятно, но е разбираемо като защитна реакция за оцеляване. Но къде е оцеляването ти, ако продължаваш да възприемаш примерно собствената си немощ като
вина на управляващите, че не са могли или са те забравили
да те направят „ могъщ „? Къде е оцеляването ти, щом очакваната от теб обратима лоялност заради гласа ти от партия,
учудващо все не идва, поради простата причина, че самата
партия не се отъждествява с теб, за да ти върне „жеста”?
Къде е оцеляването ти при усещаната разлика между изповядвани и изпитани чувства, когато оставаш в забвение от
чувствата, владеещи елита ? Същият този, който ти си създал чрез гласа си и от който очакваш да не влиза във вражда
с теб, когато твоите интереси имат повече стойност от техните . Избираш оцеляването, но и то си има цена. Ценоразписът е следният :
1. Ставаш послушен и влизаш в списъка на послушните в
графата „ страхлив”.
2. Запазваш работата си, но започваш да ходиш наведен.
3. Уреждаш децата си, но ставаш вечен длъжник.
4. Закачаш се за далавера, но се превръщаш в „ бушон”.
5. Ставаш приближен на „ въздесъщите”, но се превръщаш в прислужник.
6.Даряващ ръкопляскания, но получаваш плесница, защо-
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то си от миманса.
7. Искаш думата, но не я получаваш, защото те смятат за
по-долен по ум.
8. Мислиш се за оцелял, но си морално окован.
9. Ставаш лесно заменим, когато вече не си нужен.
10. Ставаш глашатай на наддаването, но се превръщаш в
лесно купувана стока.
Няма що, оцелял си, защото си успял да се нагодиш към
нещата, които можеш, но не искаш да промениш. Но избраното решение, само по себе си не е решение за вътрешно
спокойствие.
Първо, поради факта, че твоето бягство от отговорността
няма как да остане с времето незабелязано.
Второ, защото жалкият ти „ успех „ във временното оцеляване носи морални тежнения пред близки и познати, които
рано или късно ще те питат – „ Защо ?”
Трето, тъй като вътрешното ти бреме за самоизмама няма
как да не терзае претъпяваната от самия теб чувствителност
за гражданска позиция, носила ти преди време престижност
в обществените среди.
Четвърто, защото като човек, не отстояващ надеждите и
мечтите на търсещите промяната, рано или късно ще те застигне моралната криза чрез цената на избора ти.
Ще се превърнеш в отчетна единица в един списък от послушници, поради непригодността ти към душевните нагласи на съгражданите ти. Какво излиза – че като „миротворец”
на собствената си дилема, си се превърнал във „ войнолюбец” на собствената си душевност и морал. Самата дилема
не е изчезнала. Малодушието ти да се противопоставиш на
съществуващото ще оформи полето на пораженчеството, от
което твоята „ правда” за оцеляване лесно може да бъде раз-
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брана, но трудно забравена и простена. Защото по своята
същност тя е въпрос на изповядвани житейски ценности, носещи упования в правди и самовглъбяване в мисли, които
никога не се изричат гласно, но гласовито раздират все
някога сърцето и душата…..

♣
ОТЗВУК ОТ ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА ГОДИШНИНА

/ публикация във в. „Нов живот „ бр. 4 / 9.01.2007 г. /
На 7.януари 2007г. се навършиха 17 години от създаването
на ОКЗНИ. Жалкото в случая е, че тази годишнина стана повод и за фалшифициране на факти от политическата му биография.
Обществеността трябва да си припомни няколко основни
факта, защото това движение не е рожба на един или друг
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функционер от онези далечни години, а е дело на хиляди хора, изпълващи площадите в страната, срещу решението на
висшия орган на БКП от декември 1989г. Политическата истина трябва да се знае и да се помни, тъй като неизбежният
ход на времето слага своя отпечатък върху действия и дейности, изградили политическия облик на ОКЗНИ.
Господин М.Минчев е едно от национално известните лица,
свързани с дейността на ОКЗНИ. Неговият принос в създаването и развитието му е безспорен и като публична личност има моралното и политическото право да се свързва с
идеите на това движение, в които той безрезервно вярва и
отстоява. Но нещата не стоят така правдиво в организационен план, поднесени невярно в разговора му с г-н Г.Коритаров на 5 януари.
На първо място, г-н Минчев, никога не е бил председател
на ОКЗНИ. Той беше негов говорител, до момента на неговото изключване от организацията, заедно с г-н Г.Павлов
през проведеното на 31.08 - 1. 09 . 1991 г. Общоделегатско
събрание в Хасково. Причината за това решение бе задкулисните им опити да направят коалиция с БСП за предстоящите парламентарни избори. Тогава се извърши пререгистрация на ОКЗНИ, чрез решението на Софийския градски
съд от 18.01. 1993г., обявило легитимността ми като негов
председател.
На второ място, след изключването си от ОКЗНИ, заедно
със свои съмишленици, той регистрира в Кърджалийският
окръжен съд организация, под името ОКЗНИ 91, като начело бе поставено лицето Добромир Задгорски, което все още
се представя като негов председател в политическите среди
на БСП. Това стана, след като изключените, неприели решението на съда, свикаха на 12.02. 1993г. Общоделегатско съ-
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брание в Кърджали. В ръководството на това ново ОКЗНИ
г-н Минчев фигурира като секретар / справка в.”Арда” от
16.02.1993г./
На трето място, ОКЗНИ никога не е бил политически партньор на БСП в каквито и д а са избори. Такива бяха ОКЗНИ
91 и Отечествената партия на труда, позволили на господата
Минчев, Павлов и Евгени Друмев, да станат народни представители от коалицията на БСП „ За социална демокрация”.
На четвърто място, невъзможността на създателите на
ОКЗНИ 91, да се справят с политическите своеволия на г-н
Д.Задгорски, доведе до раздялата им с тази организация. На
практика след този момент, г-н Минчев не е организационно свързан и с това второ ОКЗНИ, което се появи като дубликат на автентичното от 1990 г.
На пето място, г-н Минчев в действителност е председател
на организация с такова име, след като регистрира нова през
ноември 2005г. Тя се нарича ОКЗНИ – Асоциация България.
Станаха вече т р и ОКЗНИ –та.
На шесто място, организацията която г-н Минчев представлява, няма 17 годишна история и е политически неморално
да се обявява като наследник на тази от 1990г., при положение че тя съществува в правния мир и не е заличена от регистрите на обществените сдружения. Като неин първи и все
още законен председател, искам да припомня на читателите,
че след появата на ОКЗНИ 91 в печата се появиха редица
интервюта и статии, които третираха спора за легитимното
ръководство на ОКЗНИ / справка в. „ Стандарт ” от 16.02.
1993г., интервю с г-н Г.Павлов, в.”Арда” от 16.02.1993г., в.
„Нов живот” бр.27 /10.02.1993г. и пр./ В онези дни издигнах
в печата идеята да не се провежда политическа дейност от
името на ОКЗНИ, поради опасността, като организация да
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бъде въвлечена в различни политически комбинации и да
загуби политическата си идентичност. Идея, която реализирам вече в продължение на 13 години и не съм нарушил дадената тогава дума. Струва ми се обаче, че г-н Минчев си
вменява някаква нова мисия и претендира без никакво основание да представлява наведнъж и трите появили се във
времето ОКЗНИ – та и да узурпира организационно тяхната
биография.
Всеки един, желаещ да провери казаното от мен за организационната истина на това движение, може да направи
справка в съдебните регистри. Така няма да има няколко
„ истини”.
Димитър Арнаудов, председател
на ОКЗНИ – то, без никакви допълнителни абревиатурни знаци
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ЩО Е ТОВА ЕТНИЧЕСКИ ВОТ ?

/ публикация във в. „Нов живот” ,бр. 211/ 8.11.2007 г. /
Без всякакви уговорки и условности това понятие влиза в
политическо обръщение, когато се задават избори или когато резултатите от тях подлежат на анализи и оценки.Употребата му в речника на политиците внася привкуса на отрицанието. То е надлежно обвързано с обяснения за ангажирани с вота на избирателите обществени поведения, носещи
противопоставяния.
По своя политически смисъл етническият вот е даване на
глас в интерес на общността, която, имайки своя политическа представителност, търси този вот като средство за дос-
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тъп до властта и за придобиване на инструменти от
властта в защита на общността.
Въпросът Какво трябва да се защитава за общността?
е основополагащ, тъй като върху неговото съдържание се
определя и политическата линия на поведение на представители и подръжници на идеята за политическата консолидация на самата етническа общност, т.е. етническият вот е на практика неизбежно явление като психология
на самосъхранението, в условия, предполагащи тип заплахи
за общността чрез определена общинска или държавна политика.
От друга гледна точка етническият вот е резултат от конкретна политика, имаща за цел недопускане на електорален
пробив от друго политическо представителство на общността. Ако това се превърне в политически факт, то самата общност излиза извън границите на своята политическа капсолираност и въпросът за защита на общността придобива алтернативаност в идеи и практики.Етническият вот сам по себе си се размива, тъй като става многопосочен.
В действителност етническият вот е съгласие за подчинение на политика без алтернативи. Културологичната
обособеност води и до такава политическа, поради безалтернативното политическо представителство на общността. Това е средата, в която на самата общност не се
предлага интеграция на свободни поведения. Предлага се
дезинтеграция върху моделирани психологически усещания за видове опасности, провокиращи всякакъв род единство на общността. Тук демокрацията като политическа
система разбираемо е в застой. Тя е в неудобно съжителство
с културно – религиозната характеристика на общността,
определяща психологията на оцеляването върху битовите
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измерения на централизирано наложеното политическо поведение в ситуация на избори от собственото им политическо представителство.
Това се доказа и от вече проведените местни избори, повдигащи редица принципни въпроси :
1.С какво турската етническа общност в България бе застрашена, че се наложи ДПС да търси помощ от живеещите
в Турция, като етнически гласоподаватели, за да задържи
монополното си положение в местната власт ?
2. Какво страшно щеше да се случи за нея, ако ДПС бе изгубило общинската власт, примерно в Кърджали, Ардино
или да кажем в Кирково ?
3.Защо противно на логиката на етническия вот, ДПС не
регистрира в избирателните списъци в област Кърджали лица от други общности, а само от турската ?
4.Защо не даде „ адресен подслон” в своите жилища и на
лица от други етноси, за да обезпечат изборната си победа и
чрез техните гласове ?
5. Защо след като провежда политика за излизане от етническата си рамка като партия с включването на българи в
членската си маса, не издигна такива за кметове в Кърджалийска област, а в общинските си съветници е включила
само 6 от общо 131 избрани такива ?
Какво показва статистиката ?
1. В община Кърджали от 26 общински съветници – двама.
2. В община Момчилград от 23 общински съветници – нито
един.
3.В община Джебел от 21 общински съветници – един.
4.В община Крумовград от 23 общински съветници – един.
5.В община Черноочене от 16 общински съветници – нито
един.
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6.В община Кирково от 12 общински съветници – двама.
7.В община Ардино от 12 общински съветници – нито един.
Пропагандата на ДПС, че не е етническа партия, трудно би
убедила и най-непредубедените, че не е такава при такива
изборни действия. Вкарването в политическо обръщение на
понятието „ етнокултурен регион „ само по себе си е аргумент за политическата перспективност на етническия вот
там, където компактно живее техният етнически обособен
електорат. Тенденция, носеща доста рискове за една териториална обособеност на етнически капсулирана общност,
имаща възможността безпрепятствено да осигурява и поддържа в условията на демокрацията властови ресурси на
своето политическо представителство. Това е вече етнизиран монопол върху властта, като неизбежен резултат от
безалтернативен етнически вот.
Разликата между политика в етносреда на национално и
общинско ниво е огромна и не чак толкова трудно обяснима. Едно е да създаваш модерен облик на партията си
пред света върху либерални доктрини, друго е да загърбиш
либерализма като ценност и отношение към собствения си
електорат. Трудно могат да се намерят доводи за възпроизводство на либерална политическа култура у последователите на ДПС, при ясно очертаната централизация в командноуправленческите подходи за партийна активност и съпричастност към единството на общността. Къде остава индивидуалността на личността, ако приемем, че политиката е поле
на гражданското общество ? Къде се очертава свободната
демокрация като цивилизационно направление, посочващо
развитието на личността въз основа на индивидуален избор
на преценки и поведение ? Върху каква основа ДПС сключвя своя социален договор с общността, която представлява ?
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Като философ, лидерът на ДПС добре знае, че разностранната игра между причини и следствие е поле както на разума, така и на създаване на смисъла от човешките действия за
обуздаване на общи страсти при управлението на свободата.
Добре управлявайки иска за свобода ДПС слага политическите й граници чрез етнизиране на вота. Това е просто партийна стратегия за запазване на колективната мощ на общността, даваща ресурса и за такава политическа.
Факт, обясняващ трайното присъствие на ДПС във властта
на национално и местно ниво и възможностите му да диктува в определени ситуации и не дотам национално отговорни
решения на държава и институции.
Затова, ако за ДПС етническият вот е начин за политическо
съществуване в смесените региони, то основният й проблем
в условията на демокрация, е стойността и посоката на
управляваните от него чувства на общността, като критерий за демокрация. За такива ДПС нито говори, нито
прилага. Защо ли ?
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