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ВОЙНАТА НЕ РЕШАВА КОНФЛИКТИТЕ

ОКУПАТОРИТЕ

От ученик съм осъзнал, че политиката 
на Москва е окупаторска. Макар да ни 
внушаваха, че Съветската армия и Съвет-
ския съюз никога никого не нападат, че 
никога не са агресори, а винаги „освобо-
дители”... 

Така влязоха в Чехия, а преди това - и в 
Унгария - избиха по улиците няколко хи-
ляди души... А преди това, на 5-и септем-
ври 1944 г., дойдоха да „освобождават” и 
България... Ама не казаха от кого. Защото 
България вече беше във война с Герма-
ния. И нашите комунисти - техни агенти, 
им вдигнаха паметници... И още бранят 
и „освободителите”, и паметниците им, и 
комунизма...!

... Много ми тежат на душата Паметни-
ка на Съветската армия в София и „Альо-
шата” в Пловдив... Ако България не беше 
обявила война на Германия, щях да го 
приема. Ама ние издигаме паметник на 
тия, които са ни окупирали, а казват, че 
ни освободили - на Съветската армия!? 

... Не знам Съветския съюз да е издиг-
нал паметник на османската и на бъл-
гарската армия, които са били руснаците 
през 1918-та година, та Ленин се видял 
принуден да сключи Брест-Литовския ми-
рен договор. Чели сме нещо откъслечно 
за него, но никъде в нашите учебници не 
се е казвало, че Русия е подписала мир 
със своите победители: Германия, Австро-
Унгария, Османската империя и Бълга-
рия. Както историята мълчеше повече от 
половин век, че руските войски са падна-
ли от финландците, през 1939 година...

А днес прочетох друга прелюбопитна 
история, от наше време. Преди няколко 
години, западно разузнавателно учреж-
дение направило анализ и установило, 
че Москва води агресивна политика в 4-5 
държави (Словакия, България и още ня-
колко). А сега - и във Финландия: в момен-
та руснаци тихомълком окупират Финлан-
дия, купувайки там имоти. Но не го правят 
като германците, които просто отиват да 
живеят в Испания, а като окупационна 
руска политика. Точно както тихомълком 
окупираха нашето Черноморие и вече 
стотици хиляди от тях притежават земи 
и имоти по нашето крайбрежие. И след 
някоя и друга година, току-виж, свикали 
референдум и го обявили за руска тери-
тория, както постъпиха с Крим... И прила-
пали цялото Черно море, което си е тяхна 
стара мечта... 

Пък финландците простодушно били из-
числили, че за тях нямало такава  опас-
ност... Ама след 50 години може би ще 
направят друго заключение.

Ние сме минали през тази опасност, но 
тя не е отминала. След Десети ноември 
Русия разбра, че вече не може да откъс-

не България от Запада, но 
продължава да гледа на 
нас като на техния „троян-
ски кон” в Евросъюза, как-
то се изрази един руски 
посланик. Толкова са наг-
ли, че го и оповестяват! 
Както Решетников не се 
въздържа да се похвали: 
„Радев е нашият прези-
дент”. После замазваха, 
замазваха...

През последните години 
водещи руски политици си 
позволяват да говорят не-
обосновани, клеветниче-
ски, долнопробни неисти-
ни по адрес на България, 
на българите, на българ-
ската история и култура. Съвсем офици-
ално говорителката на руското външно 
министерство Захарова каза нещо, което 
като го чух, не повярвах на ушите си: че 
Червената армия била спасила 50 000 
български евреи! 

И понеже никой нормален човек няма 
да си помисли, че тя е неосведомена, не 
остава друго, освен да квалифицираме 
това изказване като политическо нахал-
ство.  

РУСНАЦИТЕ

Руснаците като народ имат имперско 
мислене още от времето на Иван Грозни, 
сифилитика, параноика. Но социалисти-
ческото време добави и глобални кому-
нистически претенции: искат световна 
пролетарска революция. Искат да завла-
деят планетата. И българските комунисти 
- послушни техни ученици - ни втълпяваха 
още от деца, че това е бъдещето. Лозун-
гът беше „Пролетарии от всички страни, 
съединявайте се!” и всяка нова Ангола, 
Алжир и т.н., ни бе представяна от про-
пагандата, като нова крачка по пътя на 
„световната пролетарска революция” и 
нейната „безусловна победа”...

Ленин не я доживя, но в болните мозъ-
ци на ленинците този блян още витае...

ВОЕНЩИНАТА

Откак човечеството се е родило, говори 
за войни и прави войни... Животинското 
царство се е развило чрез битки, дейст-
вал е естественият подбор. Битките раз-
вивали мозъчните клетки и човек започ-
нал да разсъждава. Така е започнал и да 
се цивилизова. 

След хиляди войни и особено след по-

следните две световни войни, дори чере-
пите на военните се отвориха за истина-
та, че с войни никога няма да си решим 
проблемите, а като се бием, само ще ги 
увеличаваме. Големите политици на голе-
мите воюващи държави - Франция и Гер-
мания - най-сетне казаха: „Баста! Стига 
сме се избивали!”.

Горбачов, независимо какви са били съ-
ображенията и целите му, когато започна 
преговори със САЩ, предпази СССР от 
гражданска война, а света - от ядрена. 
Защото имаше такава опасност, като зна-
ем какво витаеше из мозъците на генера-
лите от КПСС...

Мен военщината винаги ме е отвраща-
вала и се възмущавам, като го слушам 
Каракачанов, министъра на отбраната, 
да настоява за връщане на казармата. С 
връщане на казармата няма да спрем тур-
ските войски, ако те решат да ни атакуват. 
Слава Богу, че и комунисти, и гербаджии 
виждат, че България сама нищо не може 
да направи - само Евросъюза може да 
ни защити в нужда. Как да разчитаме на 
НАТО? В НАТО е и Турция, но ако турците 
тръгнат да завладяват Кърджали, можем 
ли да очакваме, че Алианса ще ни спася-
ва от техния „приятелски огън”? Да при-
помням ли злочесто разделения Кипър... 

Военните и политиците трябва да имат 
повече разум, трябва да проумеят, че 
вместо да воюваме, е нужно да прего-
варяме, да диалогизираме помежду си. 
Конфликтите не решават проблемите. Ре-
волюциите са по-скоро вредни, отколкото 
полезни... Когато обаче един проблем не 
може да се реши без революция, по-до-
бре да се реши с „нежна революция” - 
както в Чехия, а не с гражданска война, 
както в Съветска Русия. Такъв конфликт 
ражда последици, поражения, проблеми 
за десетилетия напред... 

Но политиците са избирани, издигани 
или ще бъдат издигани от ония, които 
държат парите и се наричат „оръжейна 

мафия”. Ако няма войни, тя остава без 
пари. Войните са хранилище за тия хран-
тутници. Без значение от коя са държава, 
политическите лидери, които обявяват 
война на този и онзи, изпълняват воля-
та на оръжейната мафия, заради която и 
съществуват войните. Те са нейни слуги, 
нейни марионетки. 

Или - на Биг Фарма, чиито печалби са 
увеличават в пъти по време на война, за-
щото във военно време държавата дава 
луди пари за медикаменти - за войската, 
за жертвите, за ранените...

Светът продължава да е разединен и 
след краха на социализма и Студената 
война. Често го споменавам: историята е 
голяма учителка, ама човекът е негоден 
ученик. Проектът, наречен Евросъюз, е 
един модел за цивилизованост на чове-
чеството. Но тези, които обичат дрънкане-
то на оръжие, се мъчат да го разрушат. Не 
могат да понесат перспективното реша-
ване на човешките проблеми без войни. 
Защото, освен че носят огромни печалби 
на определени кръгове, хранят и егото на 
откровени войнолюбци, които искат да 
изживеят удоволствието да са силни и да 
побеждават. Също, както е било в памти-
века.

Дивашки истории от ХХI век...
Само че в ХХI век една нова война не-

избежно ще стане ядрена. Неизбежно ще 
влезе в употреба всичко, което е натрупа-
но като оръжие за унищожение - химич-
но, биологично, ядрено... Ще затрием чо-
вечеството, ще затрием и Земята...

Войните и хипертрофираната, психиа-
тричната човешка алчност, водят всички 
ни към гибел. Но военни мафиоти, про-
дажни политици, ненаситни банкери из-
глежда нямат мозък да проумеят това. И 
ни подбутват да вървим към нанадолни-
щето...

Ако бях по-вярващ, щях да кажа, че 
Оня така ни е програмирал. И ни гледа 
сеира, как ще се избием самички...

Ако Атанас Цонков (1940-2021) беше жив, читателите на 
„Лечител”, още в първите дни от нападението на Русия над Ук-
райна, щяха да се запознаят с гражданската му позиция за вой-
ната. Противник на военщината и военнолюбците, демократ 
по убеждение и човек с хуманистичен мироглед, той със сигур-
ност щеше да е сред българските журналисти, категорично 
осъждащи руската агресия, за разлика от някои колеги по перо, 
пристрастни на Москва родни политици и дори екс-военният 
министър, омаловажил инвазията като „военна операция”. 

Доказват го и есетата, които препечатваме от наскоро 
излязлата автобиографична книга на Цонков „Има начин!”, в 
които могат да се разчетат плашещи със своята актуалност 
предупреждения. Във време на военни конфликти те приканват 
към размисъл, каквато е и причината да ги публикуваме в наве-
черието на Деня на българската армия.

Драги Читателю,
В ръцете ти е не просто поредна-

та книга, не някаква си скучновата или 
изпълнена с пикантности автобио-
графия, не драматичната история на 
един човешки живот от края на Вто-
рата световна война до наши дни... Ти, 
според мен, имаш късмета да държиш 
нещо безценно, което неминуемо ще 
изпълни съзнанието ти с много въпро-
си, на които или ще намериш отгово-
рите в прочетените редове, или ще 
се наложи сам да потърсиш (ако поже-
лаеш, разбира се), но в никакъв случай 
няма да съжаляваш за нито едно от 
двете.

А твърде вероятно е да намериш и 
готови проекти за твоето развитие 
и бъдеще, безплатни уроци за грешки, 
които да не допуснеш и... какви ли не 
още „малки“ съкровища?! 

Може да си журналист, лекар, до-
цент, професор, пациент, политик, 
духовник или..., но аз съм сигурен, че в 
тази книга ще има нещичко и за теб, 
за всекиго...

Благородно завиждам за приключе-
нието, което те очаква! 

Здравейте!

Търсете книгата на Атанас ЦОНКОВ 
„Има начин!“ само в магазини 

, онлайн на shop.lechitel.bg 
или поръчайте на 0885/922821.


