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“БОРБА”
Издава Българскиятъ националенъ фронтъ, Канада – Торонто
“Въ т@ги и неволи младость минува,
кръвьта се ядно въ жили вълнува…”
Хр. Ботевъ
Съ настоящия брой Българскиятъ националенъ фронтъ започва издаването на свой печатенъ
орган тукъ, въ Канада. Нуждата отъ издаването на единъ такъвъ органъ е повече отъ наложителна,
тъй като има много въпроси за изясняване и третиране. Нашето желание е да обяснимъ съ редица отъ
статии предъ тукашната стара и нова емиграция какво представлява БНФ, на какви принципи почива
неговата програма и за какво се бори. Ние ще засhгаме въпроси, които биха интересували тукашнитh и
американскитh власти, въпроси отъ историческото минало и настоящето, въобще ще се постараемъ да
представимъ българското име и ще защитаваме нашитh национални идеали. За тази цель ще излизаме
съ преведени статии на английски езикъ.
“Борба” ще служи като ор@жие на националната съвесть и не ще позволи на никого да петни българското име. Нека знаятъ отъ най-лhвитh до най-дhснитh, че нашиятъ органъ не ще се спре предъ
нищо и никого и ще разобличава всhки единъ, който дръзне да се гаври съ идеалитh на българския
народъ. Ние не издаваме “Борба”, за да печелимъ пари или да служимъ на нhкоя чужда кауза, ние ще
служимъ само на една – БЪЛГАРСКАТА!
Ние не искаме да правимъ кариера, както други се опитватъ въ емигрантство и се опитватъ единъ
денъ да управляватъ България.
Ние не получаваме отъ ник@де субсидии, както “самозвания единственъ представитель” на българския народъ.
Нашиятъ идеализъмъ, саможертва и ентусиазъмъ с@ единствената гаранция за успhха ни.
За освобождението на пот@пкана България отъ кървавия болшевишки режимъ ще дадемъ всичко
свято и ценно, което притежаваме!
Въ тия години на емигрантство, когато ние тукъ, отвъдъ океана, можемъ свободно да дишаме, нашъ
дългъ е да дадемъ всичко за освобождението на поробенитh братя.
Българскиятъ националенъ фронтъ ще стои винаги на поста си!
На борба!
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Българскиятъ националенъ фронтъ
Когато презъ августъ 1951 г. се сформира организацията на Българския националенъ
фронтъ въ Канада, предъ нашата стара емиграция, която не бh добре запозната съ движенията
срhдъ новата емиграция, изникна въпросътъ: Каква е тази организация, за какво се бори тя?
Преди още Българскиятъ националенъ фронтъ да имаше възможностьта да излезе съ официални изяснения и отговори на въпростh, врагове и вредители побързаха да “информиратъ”
старата емиграция. Най-тенденциозни и злонамhрени нhща бhха разпространени. Клевети
бhха пуснати въ ходъ. Цельта бh явна – преследваше се, щото да може да б@де ударена и
разсипана новосъздадената организация, преди тя да се затвърди. Комуниститh искаха това,
защото въ лицето на БНФ виждаха единъ опасенъ идеенъ противникъ, другитh отъ зависть
или поради личния си рушителенъ манталитетъ, или защото се почувстваха разобличени въ
негодность, искаха с@щото. И еднитh, и другитh не успhха. Организацията на БНФ въ Канада
се затвърди и засили. Тя предприе редица акции, които намhриха много добъръ отзвукъ срhдъ
старата ни емиграция. Клеветата не само обаче не спрh, но се засили и направи на нhкои
мhста поражения. Намhриха се хора, които отдадоха повече внимание на това, което се говори,
отколкото на фактитh, и попаднаха въ заблуждение.
Каква организация е Българскиятъ националенъ фронтъ?
Българскиятъ националенъ фронтъ е надпартийна организация, въ редоветh на която
с@ групирани всички прокудени отъ комунистическия тероръ български емигранти, изхождащи отъ всички бивши български партии и организации съ национална идейна ориентация. Тя
има клонове въ всички свободни страни и е най-голhмата организация всрhдъ нашата нова
емиграция. Всhки единъ, който влезе въ нея, престава да се проявява като членъ на бившата
своя партия или организация, отъ която изхожда. Всhки е длъженъ въ задружность съ всички
останали да се бори за постигане на общата цель.
За какво се бори Българскиятъ националенъ фронтъ?
Българскиятъ националенъ фронтъ се бори безкомпромисно срещу болшевизма за освобождението на родината и народа ни отъ червеното робство; бори се за извоюване отново на
потъпканитh отъ комуниститh свободи и права; бори се за пълното възстановяване на Търновската конституция – оная законна основа, отъ която трhбва да се изходи, за да се гарантира
демокрацията, сигурностьта и реда въ нашата страна; бори се за събарянето и унищожаването
на позорния актъ отъ 9 септември 1944 г. и всички негови последствия.
Какъ ще се постигне тази цель?
Чрезъ организиране и активизиране на цhлокупната наша имиграция въ името на поставената цель. Всhки, който искрено и честно иска да се нареди въ редицитh на борцитh, безъ
разлика на бившата му партийна принадлежность, е добре дошълъ въ нашитh редове.
Чрезъ спечелване въ чужбина, всрhдъ свободнитh народи, приятели за каузата, които да
помогнатъ за нейното ос@ществяване.
Чрезъ открито участие въ борбата срещу болшевизма, съ всички легални средства тукъ, а
при наст@пването на решителния моментъ и съ ор@жие въ р@ка – тамъ, на полесражението.
И.

За контакти съ Представителството на Българския националенъ
фронтъ, Инк., въ България – тел. 0887 00 44 51 – Спасовъ
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Вашингтонска декларация
на Българския националенъ фронтъ
Политическа платформа на Българския националенъ фронтъ
за изграждане на свободна България, приета отъ Седмия годишенъ конгресъ на организацията,
състоялъ се въ хотелъ “Вашингтонъ”, Вашингтонъ, Д.К., 31 мартъ 1963 г.

Българскиятъ националенъ фронтъ:
Израсналъ въ условията на изгнание като независима политическа организация
върху наследството на националнитh демократични противокомунистически формации
отъ преди 9 септември 1944 г.,
Придавайки изключителна важность на политическата идеология като инструментъ
за водене на освободителната борба,
Взимайки предвидъ опита на различнитh правителства и режими, управлявали
България отъ Освобождението до днесъ въ полето на тhхната външна, в@трешна,
социална, икономическа и културна политика,
Отдавайки съответно значение на радикалнитh промhни, наложени на българския
народъ отъ комунистическото правителство въ всички области на неговия националенъ
животъ,
Съзнавайки промhнитh, наст@пили въ съзнанието на българския народъ като
резултатъ на установения режимъ,
Съобразявайки се съ промhнитh въ политиката на западнитh велики сили и тенденциитh на международното развитие, и
Въ отговоръ на изискванията на новото време и идеалитh на българския народъ
ПРОКЛАМИРА
предъ българския народъ въ Отечеството и българската общественость въ чужбина
Политическитh принципи, въ името на които организацията се бори за освобождението на България отъ комунистическо робство и въ името на които тя търси днесъ
и ще потърси утре въ свободна България довhрието на българския народъ:
I. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ
1. Освобождение на България отъ комунистическо робство.
2. Установяване на демократично конституционно парламентарно управление.
3. Свобода и зачитане на личностьта; неприкосновеность на жилището; свобода на
словото, на печата, на организациитh, на събранията, на съвестьта; равенство предъ
законитh за всички български граждани, независимо отъ раса, религия, икономическо
положение и социаленъ произходъ.
4. Морално признание и материално обезщетение на пострадалитh отъ комунистическия тероръ.
II. Икономически принципи:
А. Селскостопанска политика:
5. Право на частна собственость върху обработваемата земя.
6. Незабавно разтуряне на Трудово-кооперативнитh земедhлски стопанства.
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7. Възвръщане на земята на селянитh, ангажирани въ нейното обработване – пропорционално на нуждитh на засегнатитh семейства.
8. Държавно подпомагане на отдhлнитh земедhлски стопанства за модернизирането имъ.
Б. Търговско-индустриална политика:
9. Държавна собственость върху едрата индустрия и природнитh богатства.
10. Преминаване на дребната индустрия въ р@цетh на работницитh.
11. Държавенъ контролъ върху външната търговия.
12. Пълна свобода за частната инициатива въ полето на индустрията, търговията,
професиитh и занаятитh.
13. Поощрение на кооперативното дhло.
В. Работническа политика:
14. Справедливо възнаграждение за всhки трудещъ се български гражданинъ.
15. Участие на работницитh въ разпредhление на печалбитh.
16. Свободни професионални съюзи.
17. Държавенъ фондъ “Безработица”.
Г. Финансова политика:
18. Прогресивно подоходна данъчна система.
III. Социални и културни принципи:
19. Безплатна медицинска помощь за всички български граждани.
20. Държавенъ пенсионен фондъ за всички български граждани.
21. Свободно, гарантирано отъ държавата образование за всички български младежи. Държавенъ фондъ за издръжка на способни, но безъ финансови възможности
да завършатъ пълното си образование български младежи.
22. Държавна подкрепа на науката, изкуствата и спорта.
IV. Национални и международни въпроси:
23. Вhковнитh тежнения на цhлия български народъ за свобода и независимость
– гаранция за политически, социаленъ, икономически и културенъ прогресъ – оставатъ
и занапредъ националенъ идеалъ за ос@ществяване.
24. Федерация на балканскитh и европейскитh народи на началата на самоопредhление, пълно равенство, независимость и в@трешно демократично устройство.
25. Обединение на всички български политически формации въ изгнание за обща
борба противъ комунизма и освобождението на България.
V. Общи принципи:
26. Настоящата Декларация подлежи на одобрение и измhнение отъ първия конгресъ на Българския националенъ фронтъ, свиканъ на българска територия преди или
следъ освобождението на България.
27. Настоящата Декларация на принципи, одобрена отъ Седмия конгресъ на Българския националенъ фронтъ на 31 мартъ 1963 г. въ хотел “Вашингтон” – Вашингтонъ,
Колумбия Дистриктъ, Съединенитh щати на Америка, носи името Вашингтонска декларация на Българския националенъ фронтъ.
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Б. Р. Презъ 1993 г. въ бр. 1 и презъ 1994 г. с@що въ бр. 1 на сп. "Борба" д-ръ Иванъ Дочевъ
(тогава почетенъ председатель на БНФ) публикува два изключителни по политическа наблюдателность и прозорливость статии – "Опитъ за реставрация на комунизма въ България" и "На борба...
за спасяване на България", които характеризиратъ безпогрешно изминатия следъ 1989 г. п@ть на
България къмъ промhна.
Днесъ, 15 години следъ това, тh не с@ загубили значимостьта си и ст още по-голhма сила
зоватъ: НА БОРБА за демократичното развитие на България.
Ведно съ тhхъ помhстваме и два материала (отпечатани въ "Борба" по с@щото време), изпратени отъ България, които иматъ отношение къмъ промhнитh и засhгащи очакванията на българския
народъ следъ падането на тоталната комунистическа власть и действителностьта.
“Борба”, бр. 1, януари 1993 г.
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БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕНЪ ФРОНТЪ, Инк.
“Борба”, бр. 1, януари 1994 г.
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Уважаеми читатели на сп. “Борба”,
Цhлиятъ този брой на "Борба" е фотокопие отъ подборки на материали, помhствани
въ списанието, на правописа, на който то е отпечатвано по това време. Молимъ, приемете
го като символъ на победата!
Борбата продължава!
Отъ месецъ мартъ на 2010 г. до мартъ на далечната 1952 г. на миналия ХХ вhкъ, когато
въ Торонто – Канада, организацията на българскитh политически емигранти Български националенъ фронтъ, Инк. (БНФ, Инк.) издаде първия брой на печатния си органъ списание “Борба”,
ни дhлятъ точно 58 години.
Въ този периодъ отъ време рhдовно или съ забава списанието е издавано последователно
въ САЩ и България и разпространявано въ четиритh посоки на свhта, к@дето звучи българска
речь, общо въ 187 книжки съ общъ тиражъ надъ 650 хиляди броя.
Желанието на пионеритh издатели, станали изразители на читателския интересъ, е билъ
не да правятъ кариера съ него и да печелятъ пари, а да държатъ будна националната съвесть
на българитh, живhещи въ и извънъ пределитh на родината ни. Това тh постигатъ, като
запознаватъ широката си читателска аудитория съ идеитh, програмата и принципитh, върху
които е изградена антикомунистическата борба на политическата ни емиграция, отчетливо
давайки становища за развитието на б@дещата българска държава, освободена отъ комунистическото робство.
Днесъ, въ тази поредна 187-а книжка на “Борба” и брой първи за 2010 г., връщайки се назадъ
въ времето на издаването на списанието, разлиствайки страницитh му, ние се впечатляваме
отъ конструктивнитh планове на емигрантитh за развитието на следкомунистическа България,
съ което желанието ни е да споделимъ и ангажираме вниманието на по-младото поколhние.
Очакванията на всички патриотични, национално мислещи българи следъ акта на 10
ноември 1989 г., бhха действия на правителствата за разкриване на 45-годишнитh углавни,
финансови и стопански прест@пления на комуниститh, геноцида имъ надъ българския народъ
и напънитh имъ да “подарятъ” суверенитета и независимостьта на България на московскитh
си господари. Отстраняване отъ коридоритh на властьта на носителитh и сътрудницитh
на репресивнитh органи на сигурностьта (зловещата Държавна сигурность) отъ органитh на
прокуратурата, с@да и администрацията, не за отм@щение, а за възмездие за извършенитh
отъ тhхъ беззакония и смразяващи съ жестокостьта си безпричинни убийства.
Тh останаха само едно голhмо очакване отъ народа и една голhма лъжа отъ редуващитh
се властници за голhмата истина, че все още управляващитh комунистически структури,
докогато с@ въ властьта, нhма да допуснатъ разкриване на прест@пленията си. Ние сме
убедени обаче, че “слугинажътъ” на т.нар. демократични правителства е къмъ своя край.
Истината и правдата за 45-тh години комунистическа власть е на п@ть да възтържествува
съ възстановяване върховенството на закона, премахнато отъ червенитh дерибеи.
Нека тукъ, отъ това мhсто, кажемъ на управляващитh днесъ какво очакваме отъ
тhхъ.
Поне засега се оказва, че тh решително, но отбирателно се обявяватъ за възстановяване
на законностьта и искатъ всички прест@пления, извършени отъ комунистическата власть за 45
години и отъ правителствата презъ последнитh 20 години, да б@датъ изправени предъ Темида.
Ние имъ вhрваме, но се смущаваме отъ видимата селекция, която правятъ, дhлейки прест@
пницитh на членове на управляващитh партии и близки на тhхнитh водачи, и на останалитh.
Такъвъ подборъ и отношение с@ противопоказни и едва ли допринасятъ за възстановяване на
законностьта и утвърждаване авторитета на политически вече извоювали го личности.
Ние смhтаме, че е време правителството, което бhше избрано и съ нашитh гласове, да
възстанови законностьта въ България и безъ колебания да започне да изпълнява програмата,
която предизборно ни поднесе въ посока на борбата първо и основно – “предъ законитh всички
да б@датъ равни” съ произлизащитh отъ това неотменими последици, което е фундаментътъ,
върху който ще б@де изградена по-нататъшната правителствена политика, за решаване проблемитh на днешна и утрешна европейска България.
БОРБА

Коледно и новогодишно поздравление
отъ Президиума на Българския националенъ фронтъ, Инк.,
къмъ последователитh, съмишленицитh и симпатизантитh на идеитh
му, къмъ читателитh на сп. “Борба” и къмъ съотечественицитh ни

Ск@пи сънародници,
Приемете нашитh най-добри пожелания за здраве и успhхи
презъ настоящата 2010 г.
Дано Богъ помогне разпръснатиятъ по цhлото земно кълбо
български народъ да се събере подъ единъ покривъ, подъ едно знаме
– знамето на демокрацията, и съ общи усилия изградимъ б@дещето
на нашето Отечество България – днесъ и за вhчни времена.
Нека м@дростьта на управницитh ни имъ помогне съ разумъ
да ни водятъ къмъ миръ, законность и напредъкъ.
Нека най-после истината, правдата и справедливостьта възтържествуватъ въ многострадалната ни Родина. На тhхъ Българскиятъ националенъ фронтъ посвети шестдесеть и петь годишната
си борба. Безъ тhхното върховенство животътъ ни е обреченъ
на духовна и материална нищета.
Нека нашата татковина най-после се освободи отъ остатъцитh на човhконенавистния комунизъмъ, държалъ въ оковитh си
45 години българския народъ.
Нека Богъ б@де съ насъ въ справедливата ни борба.
Президиумъ на БНФ, Инк. – Чикаго, САЩ

Редакционенъ комитетъ: дипл. инж. Александъръ Дърводhлски, г-нъ Гошо Спасовъ, инж. Г. Чаракчиевъ

