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Покрай истерията в ДПС миналата седмица между потока от новини мина някак
незабелязано скандалното честване на 100-годишнината от рождението на о. р.
армейски ген. Добри Джуров. Преди 9 септември 1944 г. той е член Военната
организация на БКП, на чиято сметка са записани серия от терористични актове и
убийства. Джуров е партизанин от отряда „Чавдар”, а след 9 септември 1944 г. е член на
Политбюро и на ЦК на БКП и най-дългогодишният министър на отбраната (народната) в
периода 1962-1990 г.

Честването му беше организирано от няколко организации, представящи се като
„военно-патриотични” и „обществени”, но всъщност голяма част от членовете им са
бивши комунисти.

Честване в сграда – символ на българската армия

Мястото на събитието – Централния военен клуб, който се управлява от Изпълнителна
агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” към министъра на отбраната. В случая
под контрола и ръководството на министъра на отбраната Николай Ненчев от БЗНС –
партия, част от Реформаторски блок, който е в управляваща коалиция с ГЕРБ.

Бившите членове на БКП и БНА могат да си честват годишнината от рождението на
видния комунистически функционер без каквито и да е проблеми, но не и във Военния
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клуб, който е символ на армията, стожерът на българската държавност много преди тя
да бъде идеологически отровена, както всичко останало след окупирането на България
от съветската армия през 1944 г. и идването на власт на БКП.

В деня на честването (на връх Богоявление) граждани протестираха пред Военния клуб
срещу „инициативата”. Евродепутатът Андрей Ковачев също изрази възмущението си от
Брюксел. Протестираха и някои партии, сред които и БЗНС – партията, чийто лидер е
именно министъра на отбраната Николай Ненчев, допуснал това да се случи в сграда на
военното министерство.

В декларацията на партията му се посочва, че „БЗНС, неговият лидер – Николай Ненчев
и всичките структури са убедени, че българското общество не е загубило ориентир за
добро и зло, за смелост и подлост, за геройство и родоотстъпничество”.

В същото време не са единици и онези, които в разгорещения дебат във форумите и
„Фейсбук” представят Джуров като достоен човек, който е „направил много за
българската армия”, без разбира се, да уточняват, че това много става със съветска
помощ, а днес Русия вържи на претенциите си за заплащане на съответните лицензи от
българска страна. Самият Джуров е възпитаник на Военната академия „Фрунзе“ в
СССР.

Когато обаче се говори за политическа отговорност не е нужно дори да се връщаме към
партизанското минало на Добри Джуров, който той сам е описал в една от мемоарните
си книги, издадена през 60-те години, в която разказва как са превземали мандри и
пекли заграбени телета.

Изпращането на български военни части в Чехословакия

Достатъчно е да се спомене срамното участие на български военни части, поставени
под съветско командване, при смазването на Чешката пролет в Чехословакия през 1968
г.
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Министърът на народната отбрана е един от 30-те високопоставени лица в
правителството, оглавявано от Тодор Живков, който се подписва под поверителното
решение на Министерския съвет от 1968 г., с което е прието да се изпратят български
военни части в помощ на чехословашката комунистическа партия в борбата срещу
„контрареволюцията”.

Добри Джуров е висшето военно лице, заедно с началника на Генералния щаб на БНА,
който подписва бойните заповеди за изпращане на българските части и ги предава на
Главнокомандващия Обединените варшавски сили, тоест под съветско командване за
„ликвидиране на контрареволюцията”.

Джуров, който почита през 2002 г., е пряк носител на личната и политическата
отговорност, каквато не е понесъл нито тогава, нито след промените.

Заради срамния акт на участие във военната интервенция в Чехословакия едно от
първите неща, които 7-то Велико Народно събрание направи още през 1990 г. е да се
извини със специална декларация за комунистическата наглост на БКП и
ръководството на БНА през 1968 г.

Вдигането на танковата бригада след репликата на Петър Младенов „най-добре е
танковете да дойдат”

Тук трябва да се добави и един друг още по-малко известен факт, а именно, че Добри
Джуров безпрекословно се вслушва в репликата на генералния секретар на БКП Петър
Младенов, изречена от него на 14 декември 1989 г. пред парламента при първата жива
верига около парламента след промените, а именно „най-добре е танковете да
дойдат”
.

Джуров се обажда и предава заповедта на началника на Генералния щаб на БНА ген.
Атанас Семерджиев, а след това повторно се обажда, за да разбере дали танковата
бригада в Банкя е вдигната в бойна готовност (Семерджиев отклонява изпълнението на
тази заповед, тъй като не я е получил писмено, бел. ред.).
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За това свидетелства режисьора Евгений Михайлов, който заснема репликата на
Младенов, довела по-късно и до оставката му, позовавайки се на разговор след
промените с Атанас Семерджиев от когото получава извинение.

Неинформираност или безхаберие

Трудно е да се коментира отношение, което днес демонстрира ръководството на
Министерството на отбраната, тъй като Николай Ненчев е един от хората, които не
пропускат да почетат паметта на жертвите на комунизма в лагера край Ловеч, в
„Белене”, на мемориалите на горяните.

Дали е в резултат на неинформираност или безхаберие, но този гаф остава за негова
сметка.

Опитите да се честват комунистически величия

Опитите различни годишнини или други събития, свързани с неприемливи
комунистически фигури, да бъдат „пришити” и чествани на национално ниво или с
държавно участие не са от вчера.

Когато през 1998 г. Тодор Живков почина неговото семейство и БСП си направиха
устата погребението да бъде организирано на държавно ниво, но тогавашното
правителство на Обединените демократични сили отхвърли тази възможност.

През 2011 г. бяха чествани 100 години от рождението на Живков, но под обществения
натиск правителствени лица не участваха в мероприятието в Правец, където
Министерството на отбраната дори не изпрати почетна рота и духов оркестър.
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През 2012 г. в Софийския университет „Климент Охридски” беше проведена научната
конференция „Културното отваряне на България към Европа”, организирана от
прокомунистически представители на академичната общност в Историческия факултет
на университета повод 70-годишнината от рождението на Людмила Живкова
(1942-1981), дъщерята на бившия комунистически ръководител Тодор Живков.

„Инициативата” на псевдоучените обаче срещна бурен граждански протест, довел до
прекъсването ѝ още в началото.

Така че това, което се случва с честването на годишнината от рождението на Джуров
не е изолиран случай, още по-малко случайност в постоянните опити да се възкреси
комунистическото минало у нас с носталгия към него.

Отличителното е, че става по време когато начело на Министерството на отбраната е
политик, който управлява от името на Реформаторския блок, обещал и претендиращ за
извършването на реформи в страната.

Подминатите 70 години от „народния съд” и 90 години от атентата в „Св. Неделя”

Политиците в него обаче вече веднъж демонстрираха, че в целеустремеността си към
властта, са загърбили някои демократични ценности като това да не допускат в листите
си сътрудници на репресивния апарат на БКП – видяхме, че това е допуснато на
местните избори през октомври 2015 г.

За разлика от честванията на комунистическите величия политиците, които се
определят като десни, пропуснаха да почетат 70-годишната от „народния съд” през
2015 г., както и да отбележат през април 2015 г. 90-годишнината от кървавия
терористичен атентат, организиран от БКП в църквата „Св. Неделя” през 1925 г. Иначе
се пишат демократи хора.
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