Ветераните от войните са против провеждането
на Луковмарш
Съюзът на ветераните от войните на България за поредна година
изразява своята категорична позиция против провеждането на 17
февруари, събота, на т.нар. Луков марш. Това се посочва в
декларация на военно-патриотичната организация, подписана от
нейния председател доц. д-р Иван Сечанов.
Ветераните от войните са против провеждането на Луковмарш
Съюзът на ветераните от войните на България за поредна година
изразява своята категорична позиция против провеждането на 17
февруари, събота, на т.нар. Луков марш. Това се посочва в
декларация на военно-патриотичната организация, подписана от
нейния председател доц. д-р Иван Сечанов. Смятаме, се подчертава
в документа от името на близо 2000 живи фронтоваци у нас, че
неговите организатори целят да ни върнат към онези мрачни времена
на фашизма, срещу когото ние с оръжие в ръка водихме битки през
Втората световна война и победихме заедно със съюзниците от
Антихитлеристката коалиция. И да заличат героизма на народа ни
при спасяването на българските евреи през 1943 г.
Приветстваме всички държавни институции, местните власти,
политически партии, обществени организации и граждани, които
споделят нашата позиция и се обявяват против тази откровена
провокация, която може да отвори още по-широко вратата на
неофашизма, се отбелязва още в декларацията. Веетераните
призовават българите да не позволят Отечеството ни да бъде
изправено пред поредното изпитане и да застанат твърдо против

провеждането на Луков марш и други подобни прояви, които дават
живот на неофашизма.
***
Текстът
Декларация
на Съюза на ветераните от войните на България
С тази декларация Съюзът на ветераните от войните на България за
поредна година изразява своята категорична позиция против
провеждането на 17 февруари, събота, на т.нар. Луковмарш.
Смятаме, че неговите организатори целят да ни върнат към онези
мрачни времена на фашизма, срещу когото ние с оръжие в ръка
водихме битки през Втората световна война и победихме заедно със
съюзниците от Антихитлеристката коалиция. И да заличат героизма
на народа ни при спасяването на българските евреи през 1943 г.
Приветстваме всички държавни институции, местните власти,
политически партии, обществени организации и граждани, които
споделят нашата позиция и се обявяват против тази откровена
провокация, която може да отвори още по-широко вратата на
неофашизма.
Споделяме призива на правителството в лицето на заместникминистъра на външните работи и национален координатор за борба
с антисемитизма Георг Георгиев Луковмарш да не се провежда.
Държим да не се изкривява историческата истина за хора, като ген.
Христо Луков. Това е фактът, посочва в своите изследвания проф.
Искра Баева, че от 1939 г. и до смъртта си ген. Луков оглавява
създадения през 1932 г. Съюз на българските национални легиони.

Оценката за този пост на ген. Луков е в пряка връзка с оценката за
тази организация, създадена в изблик на национализъм и под
влияние на разгарянето на национализма и реваншизма в Европа.
Определено може да се направи изводът за профашисткия и
пронацисткия характер на Съюза на българските национални
легиони. Легионите се нареждат в дългата редица на подобни
организация, никнещи като гъби в цяла Източна Европа през 30-те
години. Естествено е при това положение ген. Луков, поне за
времето, през което ръководи Съюза на българските национални
легиони, да се определя като ярък представител на крайнодесните
сили в България, следващи доктрината на фашизма и
националсоциализма. И този последен щрих от биографията на
генерала слага своя отпечатък върху цялостната историческа оценка
за личността му. Днес си го припомнят последователите на Съюза на
българските национални легиони, а не просто родолюбиви българи.
А военната кариера на ген. Луков няма нищо общо, тя е само детайл,
който днес се използва, за да се скрие истинския характер на
днешното му възвеличаване.
Призоваваме българите да не позволят Отечеството ни да бъде
изправено пред поредното изпитане и да застанат твърдо против
провеждането на Луков марш и други подобни прояви, които дават
живот на неофашизма.
Доц. д-р Иван Сечанов, председател на Съюза на ветераните от
войните на България
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