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ХАСКОВО КАТО ЧЕРНОБИЛ?

Приятели,
от няколко дни Хасково започва да наподобява на Чернобил! Цели 6 месеца 75 000 души –
толкова е населението на града – не са знаели, че пият радиоактивна вода! Но властите са
знаели и са мълчали! Също като след Чернобил през април 1986 г. Каква поразителна
аналогия! Тогава заклеймихме комунистическия режим, че пази тайна. Каква е разликата сега?
Снощи управниците съобщиха най-невинно, че водата не може да се пие, но можела да се
използва за миене. Как така радиоактивна вода може да се използва за миене? Кой ще изкъпе
с тази вода детето си? Никой не обяснява какви ще са последствията. След Чернобил се
говори за бум на ракови заболявания и в България. Но никой не носи отговорност – точно
както и сега.
Нашите родители – Йордан и Мария Баневи живеят в този район. Те казват, че няма
протестиращи. Хората са разтревожени, страхуват се. А може би новината за радиоактивната
вода нарочно бе съобщена точно преди Великден, когато мнозина пътуват, празнуват и нямат
чуваемост за важни проблеми?
Хората не знаят какво точно се случва, никой не им обяснява. Повечето жители с малки
финансови възможности естествено пият от чешмата и готвят с тази вода. Чуват от роднини и
познати, че водоизточници, захранващи града, минават през старите уранови мини между
Хасково и Минералните бани, които бяха закрити след 1989 г. Това означава ли, че тези
водоизточници винаги са минавали през старите мини и не са закрити досега? И в края на
краищата защо управниците на града не затвориха тези водоизточници веднага, още при
първите опасни проби преди 6 месеца?
Това е престъпление срещу населението на Хасково!
Но фактът, че населението пие от тази смъртоносна вода и търпи, е показателен. Помните ли
разказа на Елин Пелин „Напаст Божия”? В него заразата от кладенеца плъзва, измират
красиви млади мъже и жени, попът печели добре от молитви и погребения и така, докато един
ден младите момци не въстават срещу „старите” и не заковават „извлека” на заразата.
Колко пъти българите правим една и съща грешка?

НИКОЛАЙ БАНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРАЗИЙСКИЯ КЛУБ БЪЛГАРИЯ

