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Моделът „Кой?“ се прояви и в Министерството на отбраната,
където бе дадено разрешение в Централния военен клуб безплатно
да бъде чествана стотната годишнина от рождението на
комунистическия деец и министър на „народната” отбрана Добри
Джуров.
Двадесет и шест години след театралното сваляне от власт на
диктатора Живков и 19 години след реалния срив на
неокомунистическото управление на Жан Виденов страната ни се
задъхва от опити за временна и частична реставрация на
комунистическия строй и на комунистическия манталитет, от
хибридни икономически, политически и медийни операции на
Путинова Русия. Вече 26 години се движим в траекторията на
посткомунистическия модел “Кой?“, който функционира скрито в
политиката и демократичните институции на страната, като
игнорира правилата и законите на държавата, генерира корупция и
деморализация и източва жизнените сили и ресурси на България.
Организаторите на честването биха могли да си платят
таксата за наемане на зала и да поканят широк кръг от експерти,
кадрови и запасни военнослужещи, историци и партийни активисти
на открита дискусия за сегашния хал и за контурите на
националната отбрана, за спорните и безспорните качества на
офицера и комуниста Д. Джуров. Като човек, стоял 28 години начело
на военната машина в социалистическа България, Д. Джуров все
някога е направил и нещо добро за страната си. Например, след
катастрофата в Чернобил през 1986 г. с негов подпис бе спасена
част от генофонда на българската нация, като близо 60 000
войниците бяха затворени в казармите и не попаднаха под

радиоактивните частици и лъчения, донесени от ветровете откъм
„братския” СССР.
Не за първи път червени кадри и съюзи организират
полулегални чествания в Централния военен клуб. Помним
огласеното и отменено тържество в памет на болшевишкия
терорист Цвятко Радойнов. Помним и помпозната 90-а годишнина
на съветския адмирал Иван Добрев, осветена с букети и с орден от
щедрия на награди към червените кадри социален президент Г.
Първанов.
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Но надпартийни и национално обединени се оказваха и се
оказват все едни и същи: нелустрираните, неосъдените,
непокаялите се дейци, активисти и водачи на бившата Българска
комунистическа партия. Същите, които след 09.09.1944 г. избиха без
съд и присъда десетки хиляди българи. Които чрез т. нар. народен
съд екзекутираха повече от 2 600 български офицери. Които
пращаха в Белене, Ловеч и в други лагери на смъртта стотици
хиляди неосъдени човешки същества. Които наливаха основите и
градяха сталинизма у нас и строяха „народната” българска армия.
Помним и 1968 г., когато с подписа на министър Д. Джуров два
български полка бяха изпратени да участват в задушаването на
Пражката пролет и заедно с други войски от социалистическия
„лагер” станаха съучастници в съвместно престъпление срещу
народа на Чехословакия.
Помним и онзи 14 декември 1989 г., когато десетки хиляди
българи скандираха пред Народното събрание „Долу БКП!”, а
президентът Петър Младенов в паника изрече фразата „Да дойдат
танковете!”. Нямаше нужда да идват танкове, защото в съседните
улици в покрити камиони предвидливо бяха разположени близо 500
войници от мотострелковия батальон на Девета бронетанкова
бригада. Които при необходимост можеха да удавят в кръв
българския порив към свобода и демокрация.
Помним и строго секретната министерска заповед № 00100 за
учебната 1990 г., в която на Девета бронетанкова бригада бе
поставена несвойствената задача „да се готви за участие в
потушаване на граждански размирици”. Всичко това бе свързано с
името на министър Д. Джуров, чиято 100-годишнина бе чествана от
няколко военни съюза на натовска България. Не е трудно да
предположим какъв отзвук е предизвикала тази новина в съюзните
държави от НАТО и ЕС.
Помним и десетилетията унижения, гаври и извращения, на
които бяха подлагани български войници в поделенията на
Българската народна армия, на Строителни и Транспортни войски.

Помним, че ежегодно в армията се разделяха с живота си от 20 до
40 млади българи в резултат на самоубийства, катастрофи или
военно хулиганство.
За всички престъпления, предателства и извращения на
комунистическия режим др. Джуров имаше едно универсално и по
детски наивно оправдание: „Такова беше времето...”. Време за
мерзост и за величие. Време за палачи, за светци и за мъченици.
С решение на Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа (ПАСЕ) тоталиталният комунистически режим във всички
европейски държави бе обявен за престъпен.
С решение на Народното събрание на Република България
тоталитарният комунистически режим от 1944 до 1990 г. в България
също бе обявен за престъпен. За престъпници и за съучастници в
престъпления са смятани всички висши ръководни цивилни и
военни дейци на БКП и на държавата през посочения период.
Надяваме се, че в структурите на МО ще бъдат взети мерки за
пресичане на подобни прояви в натовска и европейска България. Но
това далеч не е достатъчно, за да не бъдат допускани рецидиви на
посткомунистически безумия. Крайно време е българското общество
да намери сили и да застави държавните институции да изпълнят
вече взети решения, съгласно които от центъра на София да бъде
преместен паметникът на червената армия-окупаторка.
Крайно време е от българските улици, площади и населени
места да бъдат заличени имената на доказали се в историята руски
и български българомразци, национални предатели и продажници,
чиито списък е известен на българската общественост.
Необходима
е
прецизна,
рационална,
неистерична
декомунизация, десъветизация и декагебизация на българската
държава. В противен случай ще продължат хибридните операции на
пропутинските организации, партии и лица в България. И
наследниците на онези 140 000 официално признати агенти на ДС
или самите агенти отново и отново ще препродават поредната КТБ,
за да ужилят народа ни с „някакви” 4-4,5 милиарда лева.
И после пак, и пак. Като в несвършващ кошмар.
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