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С министъра на културата Вежди Рашидов разговаря Мариела Балева
- Днес във Виена премиерът Борисов и министър Трайков ще подпишат договор с
австрийски партньори за изграждането на каскадата “Горна Арда”, а хората от
Кърджали очакват поминък от този проект. Вие бяхте избран за депутат от този
регион. Ще се сбъднат ли очакванията им, г-н Рашидов?
- “Горна Арда” е проект, актуален още от първия месец на новото правителство - това е
една от първите мощни крачки на кабинета, която ще доведе до икономическо
съживяване на района. А това пък ще има сериозни социални измерения. Районът на
Кърджали е по-специален и не за друго, а заради абдикацията на предишни управления
да развият там каквато и да е икономика - производство или земеделие. Оставянето на
района в тотална бедност е било всъщност политика за контрол над това население,
един вид политическа консумация.
- Вероятно за това Кърджали, както и голяма част от страната, обезлюдява. За
това вина носят и политиците. Как ще се реванширате на хората?
- Ако голяма част от страната е обезлюдена, то в района на Кърджали нещата са
обезкостени. Години наред никой не е положил каквито и да е усилия нито за поминък,
нито за развитие на този край. Затова не е случайно, че “Горна Арда” ще се окаже
приоритетен - проект, който ще осигури около 4000 нови работни места. Не е без
значение и това, че водните ресурси ще се използват за бъдещо алтернативно земеделие
и за развитие на енергийния сектор. Сами по себе си “Горна Арда” и “Тунджа” са
проекти, важни и в международен план. Години наред водите на Арда и Тунджа

заливат територии и в Турция, и в Гърция. Така че е добре контролът над водите да
бъде от полза за българската страна.
- Какво ви казват хората там, критикуват ли ви за неизпълнени обещания, има ли
страх?
- Хората имат правото да казват доброто и лошото, а ние сме длъжни да чуваме всичко.
По-важно е, когато ние отидем при тях, какво им носим. Неслучайно дълго отлагахме
посещението на министър-председателя Бойко Борисов в нашия район - не за друго, а
защото премиерът Борисов е от онази категория политици, които никога няма да отидат
там, където трябва да се говорят празни приказки. Там, където той направи първа
копка, благодарение на неговата експедитивност много бързо се стига и до рязане на
първа лента.
- Кога ще се случи това?
- Да се надяваме, че 21 юли ще е добра дата, когато ще занесем на хората вестта, че
започваме строежа на хидрокаскадата “Горна Арда” . В същото време местните
тютюнопроизводители ще получат своите премии от 116-те милиона лева, осигурени от
правителството. Сигурен съм, че и в района на Кирково хората са доволни, защото
премиерът вече даде съгласие за изграждане на така необходимия язовир в село
Делвино, от който ще се поливат над 10 хиляди декара земя с алтернативно земеделие.
Разрешени бяха и проблемите с развитието на проектите на Оловно-цинковия комбинат
и минния комплекс ГОРУБСО. Не на последно място ще посоча и старта на проекти от
Програмата за развитие на селските райони, финансирана от ЕС.
- Но тези 116 милиона са последните за тютюнопроизводителите. После?
- Ако се върнем двайсет години назад, ще видим, че в този район никой и по никакъв
начин не е разработвал каквато и да е реална алтернатива за това население, освен
обещаните от Ахмед Доган биволици, които вече 15 години пътуват от Индия към
Родопите, както и идеите и големите мераци на някои министри на ДПС да се
отглеждат зайци. Не само че не се случи, а те самите изядоха зайците.
- Според ДПС тютюнът е единственият и основен поминък на хората там?
- Това говорене е политическа лъжа и манипулация. Истината е, че години наред
основен поминък бяха минното дело и строителството, а тютюнът беше средство за
подпомагане на бита. Нима забравихме времето, когато закриваха рудниците в региона
и изхвърлиха хиляди мъже на улицата, обещавайки им като алтернатива “Горна Арда”?
Оставиха хората без хляб и без поминък.
- Коя е причината проектът “Горна Арда” да не се осъществи толкова време,
близо 10 години ?
- Причината се крие в това, че “консултантът” по язовирните дела не беше още толкова
добре изпедепцан в познанията си за ролята на отделянето на въглероден двуокис от
дъха на бетоноядния червей, разяждащ основите на язовирните стени, и това попречи
за скромния хонорар с много нули...

Нашето правителство не само застана зад този така нужен за региона проект, но съм
убеден, ще го осъществи. Освен това ще кажем ясно на хората, че алтернативи има, и
то много. Източните Родопи притежават стотици хектари плодородни пустеещи земи,
на които може да се отглежда не само тютюн, но и всичко, свързано със земеделието.
Средните Родопи са едно от най-красивите места за развитие на животновъдство.
Регионът се оказа и един от най-интересните за археологията в национален мащаб и
това е предпоставка за успешен туризъм. Ще посоча и онова, което смятам за особено
важно - правителството, за разлика от предходни управления, си е поставило за цел да
създаде стратегическа карта за приоритетите и за алтернативите на Кърджали и
региона. Ще наваксаме това, което е пропуснато в последните 15-20 години. Не можем
да оставим хората да тънат в мизерия.
Има ясна концепция на подготовката на населението за активно включване в
усвояването на средства по европрограми.
- Какво предвиждате?
- Имаме пълната подкрепа на министър Томислав Дончев, както и личния му
ангажимент да създаде работни групи, за да помагат на всеки поотделно. А не както
беше преди - само на подставените фирми на ДПС, от които единици забогатяваха, а
болшинството оставаха бедни и зависими. Нещата, за които разказвам, са свършени
през последните десет месеца. Сега ни предстои още по-активната работа с народната
представителка Цвета Караянчева, както и активното включване на хора, които
допринесоха днес ГЕРБ да носи отговорността за управлението на страната. Това е
правилният път за развитие.
- Социологът Михаил Мирчев алармира пред “Труд”, че в районите с български
турци откровено се провежда политика на етническо прочистване - на
обезбългаряване. Така ли е в Кърждали?
- Не сме забравили преидзборната платформа на ДПС - тя премина изцяло под мотото
за нов възродителен процес. Доживях да видя спектакъла възродителите и доносниците
от ДС от същия този етнос, които изпълняваха решенията на политбюро на БКП, днес с
пълна наглост да играят ролята на спасители на това население. Е, питам: има ли днес
нов възродителен процес?
- Преди месец в Джебел лидерът на ДПС Ахмед Доган след дълго мълчание каза:
“С нас зло, но без нас още по-зло. Без ДПС страната не може да се управлява!” Как
разчитате тези негови думи?
- Стана практика, когато Ахмед Доган си отвори устата, да се излива по някоя
простотия. Тишината по-добре създава образа на философа. За него е по-полезно да
мълчи. През годините бяхме свидетели как при всяко негово проговаряне се чува я
някоя закана, я за лесбийските наклонности на бившите му съпруги, забавляваме се с
недопраните гащички на жените му, с неговите порциони, обръчи, яхти, сараи и
парадигми за летящи чинии, та чак до тежките му “мъжки” комплекси. От всички тези
думи може да разчетем примитив, който ние - не зная по каква причина, окачествяваме
като философско прозрение. Горката философия. Ако има зло за ДПС партия, това е
самият Доган.

- Проф. Людмил Георгиев напусна скоро ДПС - а той беше повече от 14 години
лоялен член на организацията. Като основна причина той обяви капсулирането на
партията, изолирането на Касим Дал.
- Свещено право на човека е да избере личната си позиция в живота - дали да е
господар или роб. Не би било справедливо, ако кажем, че в ДПС няма честни, умни и
достойни хора. Един от тях е Касим Дал, има и много други, които аз лично познавам.
Преди години бях казал, че ДПС се формира като последната в условията на
демокрацията тоталитарна и авторитарна партия. За съжаление, когато казвах нещо
толкова остро срещу лидера й, това караше добрите хора да се снишават и свиват в
черупките си.
- Защо ДПС оказва вяла подкрепа за бившите си министри на земеделието Нихат
Кабил и Валери Цветанов - клиенти на прокуратурата заради заменки?
- Във всяка партия с диктаторски лидер и управление всеки поставен от нея министър
или партиен функционер рано или късно бива подведен, предаден и консумиран. Това
се случва сега с преданите слуги като Нихат Кабил, Валери Цветанов. Това ще се случи
и с Емел Етем и Джевдет Чакъров.
- Мехмед Дикме също заяви, че ДПС е капсулирано. Какво е бъдещето на ДПС?
- Бъдещето на ДПС не е в моето мислене и житейските ми приоритети. Ако има някой,
който е вреден за бъдещето на тази партия, то това е самият й лидер. И както казва
великият Никос Казандзакис: “За да си лягат понякога жените сами, за това са виновни
само мъжете.”
- Българските турци са лоялни и дисциплинирани, но докога ще мълчат?
- Много пъти съм казвал, че българските турци са едни от най-добрите български
граждани. Те са по природа добри, трудолюбиви и честни хора. Тяхната драма е еднаединствена - абдикацията на българските партии от региона и липсата на перспектива.
Това го направи единствено ГЕРБ. Затова премиерът Бойко Борисов, за разлика от
предшествениците си, ще посети Кърджали на 21 юли с конкретни проекти и
предложения. Сигурен съм, че когато хората видят алтернативата и надеждата, те ще
направят своя правилен избор. Те са умни.

