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ВЛАДО КУРТЕВЪ – “ПРАВЕДНИКЪТЪ НА
СВѣТА”
Пандо Младеновъ бившъ членъ на Ц.К. При МПО.

Израилъ въ ХОЛОКАСТА НА МЕМОРИАЛА ..ЯДЪ ВАШЕМЪ.. Юни-2010
въ присъствието на Никола Младеновъ министъръ на външнитѣ
работи на България и внучката на Куртевъ¸ Жасмина Куртева, Владо Куртевъ е
обявенъ простосмъртенъ за “ПРАВЕДНИКЪ НА СВѣТА”.
Драмата; Кой и какъ спаси 50,000 бългрски евреи отъ ЛАГЕРИТѣ НА
СМЪРТТА ВЪ Полша на 9 марть1943 година. На 2 ноември 1987 година въ
Берлинъ имаше празненства за спасяването на евреитѣ въ Дания презъ втората
свѣтовна война. Българскитѣ комунисти безуспешно се опитаха да докажятъ ;
Че спасението на 50,000 български евреи е дело на българската комунистическа
партия.
Волфъ Ошлицъ - младъ германски историкъ¸ направи обширно и
изчерпателно изследване - КАКЪ БЕХА СПАСЕНИ 50,000 БЪЛГАРСКИ ЕВРЕИ
ОТЪ СМЪРТТА НА ПОЛСКИТЕ ЛАГЕРИ; и защо тѣ празнуватъ 9 Мартъ на
тяхното спасение.
По това прави обширенъ докладъ въ списание ,,БОРБА,, Христо
Огняновъ. Всѫщностъ Царъ Борисъ ІІІ бе отговоренъ¸ за тяхното спасение.
Противъ депортирането на евреитѣ въ Полша бе целиятъ български народъ.
Българската църква¸ начело съ владиката отъ Пловдивъ Кирилъ после
(Патриаахъ Кирилъ) заплаши правителството¸ че той ще легне на релситѣ на
влака¸ носещи евреитѣ за Полша. Синода сѫщо изпрати протестъ¸ подписанъ
отъ всички владици¸ противъ изпращането на евреитѣ въ лагерите на смъртта
въ Полша.
Водачитѣ на всички политически партии¸ сѫщо изпратиха протестъ до
Царъ Борисъ противъ депортирането на евреитѣ. Сѫюза на писателитѣ и
адвокатитѣ¸ изпратиха протестно писмо до Царъ Борисъ и правителството.
43-ма народни представителии¸ подписаха протестна нота до царя и
правителствотото¸ противъ депортирането на евреитѣ въ Полша. По
настояване на царъ Борисъ¸ и на правитеството отпосле 41 от тяхъ си
оттеглиха подписитѣ. Народното негодувание спре депортацията. Царъ
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Борисъ¸ само се колебаеше и потриваше рѫцетѣ си при тези протести , и не
прояви смелостъ¸ да спре депортацията на евреитѣ. На 8 МАРТЬ 1943 година
делегация¸ отъ Кюстендилъ предвождана отъ Асенъ Суичмезовъ търговецъ,
Страхилъ Момчиловъ адвокатъ, Петър Михалевъ и Владимиръ Куртевъ
_учителъ и членъ¸ на централниятъ Комитетъ на - Вътрешната Македонска
Революционна Организация -ВМРО- тръгватъ за София.
На 9 Марть Куртевъ имъ казва; да отидатъ¸ въ парламента и се
срещтнатъ съ Димитъръ Пешевъ подъ-председателъ¸ на нарадното събрание и
Габровски МИНИСТЕРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ! Азъ отивамъ да се
срещтна¸ съ Станишевъ председатела на Македонскитѣ братства - Най-силната
и влиятелна организация¸ на Македонскитѣ Българи.
На срещата съ Димитъръ Пешевъ, Суичмезовъ плачейки описва
печялнато положение на еврейтѣ въ Кюстендилъ. Натъпкани въ влака като
животни¸ чакащи депортацията. Тѣ се срещатъ и съ министъра на вътрешните
работи Габровски. Следъ¸ голямо вайкане и осукване Габровски имъ казва да
чакатъ отъ вънъ.
Следъ известно време¸ по телефона той нарежда на директора
отговоренъ за депортацията, ДА СПРЕ ДЕПОРТИРАНЕТО НА ЕВРЕЙТѣ Димитъръ Пешовъ намира Суичмезовъ въ коридора¸ стиска му рѫцетѣ и му
казва; “ДЕПОРТАЦИЯТА НА ЕВРЕЙТѣ Е СПРЯНА. Можетѣ веднага да
телефониратѣ въ Кюстендилъ”.
Суйчмезовъ и Момочиловъ отиватъ въ блискиятъ дюкянъ да
исползватъ телефона. Тѣ сѫ следени отъ двама възрастни мъже. Единиятъ
пита: “Кой отъ васъ е Суичмезовъ. Позволи ми да ти стисна десницата. Вие стѣ
мъже съ куражъ и достоинство. Азъ съмъ полковникъ Тажеръ – евреинъ”.
Полковникъ Аврамъ Тажеръ е съ най високъ чинъ¸ въ българската
армия и най-яростниятъ защитникъ¸ на правата на българитѣ въ Македония¸
при международната конференция на човешките права въ Европа. Той бе
сѫздалъ здрави врѫзки съ Македонското Освободително Движение. Употреби
цялата си енергия, и усилия съ вярата, че македонцитѣ ще удържятъ на
обещанието си за спасяването на евреитѣ въ България.
Усилията на полковникъ Аврамъ Тажеръ сѫ възнаградени. Цялата тази
информация е потвърдена¸ отъ Яко Барухъ въ рапортъ No 192 кѫдето казва;
Часа за решаването сѫдбата на евреитѣ идваше къмъ края. Азъ чакахъ въ
храститѣ на градината до народното събрание. Бе 7.30 - 8 часа вечерта¸ въ
тъмнината се яви човекъ¸ отъ парламента - народнитъ представетелъ
Михалевъ, който съ треперещъ гласъ ми каза - евреитѣ сѫ спасени; На 10 Мартъ
(1943 г) еврейтѣ ще сѫ въ кѫщи.
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Бенжаминъ Артиди въ неговитѣ размишления¸ пъкъ добавя¸ за какъ и
кой¸ спаси българскитѣ евреи, и отива малко по далеко като добавя;
Вътрешната Македонска Революционна Организация предупреди българското
правителство и царъ Борисъ¸ че ако се допусне депортирането на евреитѣ въ
лагерите на смъртта въ Полша глави ще се търкалятъ по улицитѣ на София- 5
априлъ1943 година.
Германската легация въ София прави докладъ до главната квартира на
“SS” за трудността въ България при изпращането на евреитѣ въ Полша. Давидъ
Бенгурианъ бащата на Израилъ въ споменитѣ си казва: презъ 1900-та година¸
правата на евреитѣ въ Турската Империя въ парламентта¸ бяха пазени отъ
българитѣ въ Македония. България даде на Израилъ Моше Даянъ пръвъ
министъръ на отбраната, завършилъ Българската Военна Академия. България
даде Сями Рафаелъ¸ първиятъ организаторъ и командващъ въздушнитѣ сили и
герой на Израилъ . Който преди две години посети Бългърия и специално
отиде въ Кюстендилъ да посети сина на Владо Куртевъ и му благодари¸ отъ
името на еврейството¸ за участието на баща му при спасяването на
българскитѣ евреи 9 Мартъ 1943 година.
Въ интервюто си предъ списание “България – Македония”¸ той каза:
България презъ войнитѣ бе съ Германия защото нейнитѣ национални
интереси диктуваха това. За плюенето срещу България че не сѫ спаси евреитѣ
отъ Македония той каза: “Кѫде бяха ТИТО и неговитѣ прехвалени сръбски
партизани да спратъ влаковетѣ съ евреитѣ, които минаваха презъ Сърбия за
Полша. Кѫде бяха гръцкитѣ владици да протестирътъ? за изпращането на
евреитѣ въ Полша”. Сами Рафаелъ сѫщо така каза: “Често си мисля и
недоумявамъ? Защо всички който помогнаха за спасението на евреитѣ въ
България бяха избити отъ комуниститѣ следъ 9 Септември 1944 година”.
Преди и следъ избиванията отъ народниятъ сѫдъ Владо Куртевъ отъ
името на ВМРО и Добри Терпешевъ най-простия генералъ въ Българската
Комунистическа Партия водятъ преговори за помирение между ВМРО и БКП.
Въ първитѣ дни на Юни 1946 година Владо Куртевъ се среща съ Георги
Димитровъ - които му казва: бѫдетѣ спокойни всички тѣзи които трябваше да
бѫдътъ спокойни¸ свършиха съ смърттни присѫди отъ нарадниятъ сѫдъ.
На 6 Юний 1946 година Владо Куртевъ свиква среща въ кѫщата на
Иосифъ Марковъ да имъ предаде хубавата новина. Тамъ сѫ Куртевъ Жоро
Настевъ всички членове на Ц.К. на ВМРО. Тамъ сѫщо така сѫ Атанасъ Пашковъ
и Коста Ризовъ. Всички сѫ аристувани отъ Левъ Главинчевъ и Тома Трайковъ
(баща на небезизевстниятъ български журналистъ Тома Томов).
Споредъ Костадинъ Палешутски историкъ и близъкъ до елита на БКП
той казва, че тѣ сѫ изгоряни въ държавнитѣ пещи на комунистическата
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държавна сигурностъ. Левъ Главинчевъ се хвали предъ големитѣ комунисти
катъ сѫ били хвърлени живи въ пещитѣ и се прехвърляли като гущери!
На горе споменатата среща не се явява само Кирилъ Дранговъ, който
при опитъ на арестъ¸ избива 6 милиционери и се самоубива . (Споредъ
информацията дадена отъ дъщеря му Райна Дрангова.)
На 6 срещу 7 Юни 1946 година¸ милицията въ България извърши найголемитѣ и масови арести на домакинстващитѣ. Втората група 92 души отъ
върховетѣ на ВМРО сѫ изпратени въ Плевенския затворъ. Тукъ сѫ; Страхилъ
Развигоровъ адвокатъ и бившъ членъ на Ц.К. на ВМРО, Георги Хуклевъ,
адвокатъ отъ Неврокопъ¸ воиводитѣ Славчо Нечевъ Чявчето, Стоянъ
Вардарски, Петъръ Лесевъ, студентитѣ отъ корпорация Шаръ¸ Асенъ Рашевъ,
Славчо Жолевъ, Никола Политовъ. Тукъ е и автора¸ (Пандо Младеновъ), тукъ е
и Страхилъ Момчиловъ отъ Кюстендилъ¸ които билъ насрещата въ народното
събрание¸ съ Димитъръ Пешевъ подпредсетателя на народното събрание и
министъра на вътрешните работи на България Габровски. Отъ него знамъ , че
когато тѣ били въ народното събрание на срещитѣ съ Димитъръ Пешевъ и
министъра Габровски¸ ВЛАДО КУРТЕВЪ И СТАНИШЕВЪ сѫ били при ЦАРЪ
БОРИСЪ.
Срещата била гореща и бурна; Куртевъ безъ колебания предупреждава
царя: АКО ДОПУСНЕТѣ ИСПРАЩАНЕТО НА ЕВРЕЙТЕ ВЪ ЛАГЕРИТЕ НА
СМЪРТТА, ГЛАВИ ЩЕ СЕ ТЪРКАЛЯТЪ¸ ПО УЛИЦИТѣ НА СОФИЯ. Царъ
Борисъ се усуквалъ, вайкалъ, но на края съ треперещи рѫце подписва въ тяхно
присъствие заповедтта за спирането на депортирането. Следъ туй се обажда на
Габровски¸ министъра на вътрешнитѣ работи и му казва: “ЗАПОВЕДТА ЗА
СПИРАНЕ ДЕПОРТИРАНЕТО НА ЕВРЕЙТЕ ВЪ ПОЛША Е ПОДПИСАНА !”
Този подписъ на Царъ Борисъ ІІІ следъ срещата му съ Хитлеръ презъ
Августъ сѫщата година ¸ сигурно му струва и живота. Положителенъ съмъ¸ че
тази акция би била невъзможна безъ знанието и одобрението на ИВАНЪ
МИХАЛОВЪ.
Споредъ Йорданъ Соколовъ¸ председателя па парламента презъ
времето на Иванъ Костовъ¸ неофициално избититѣ отъ комуниститѣ въ
България следъ 9 Септември 1944 година сѫ надъ 82,000 души. Кръсто Тричковъ
и Борисъ Карамфиловъ отъ щаба на армията¸ даватъ списъка на българитѣ въ
Македония на сръбски полковникъ прикаченъ къмъ нея. Неотдавна (29 Сеп.
2009 г. в-къ “Нова Македония”) пресата въ Скопие призна, че повече отъ 50,000
българи сѫ били избити отъ сърбокомуниститѣ.
Така Българската Комунистическа Партия въ България и Македония
унищожи елита на българщината. (Б.Ж.В.: И резултатите от това ги усещаме
днес с пълната липса на хора с национално и държавническо мислене и
поведение. Затова днес българският политически елит е състъвен единствено и
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само от корумпирани бандити, престъпници, мошеници, гешефтари,
обвързани по една или друга степен със структурите на бившата БКП! Затова
България загива като държава и нация, защото е обезглавена нация!)
Това е българскиятъ КАТИНЪ - както се изрази Никола Младеновъ¸
днешниятъ български външенъ министъръ.

Пандо Младеновъ
Tоронто 30 Юний 2010
Панахидата За Владимиръ Куртевъ и другитѣ избити отъ сърбитѣ и
сръбскитѣ агенти въ България презъ месецъ Юни 1946г. Панахидата бе на
27.06.2010 въ Македоно-Българската православна черква Свѣти Георги
Победоносецъ въ градъ Торонто Канада.
(Фото Г.Младеновъ)
На снимката сѫ¸ Отецъ Б.Дранговъ и отецъ Николай Георгиевъ
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Деецът на ВМРО Владимир Куртев с огромно признание от
еврейската общност
от Силвия Авдала | http://aliya.aliya-bg.org/
Израелският вестник на български език „Алиа.бг” публикува тези дни
информация, според която известният деец на ВМРО
Владимир Куртев е бил удостоен посмъртно със
званието „Праведник на света”, присъждно от
института „Яд Вашем”.Званието се присъжда заради
факта, че Куртев е един от
от
четиримата
кюстендилци,
които
създават
Обществения комитет за спасяването на българските
евреи през 1943 година. Владимир Куртев е новият
''Праведник''.
На 5 май, при редовно заседание на комисията в
института "Яд Вашем", за "Праведник на света" беше
провъзгласен Владимир Куртев. Той е роден в
семейството на бесарабски българин. Бил е учител и активист на ВМРО*.
Участвал е в Първата световна война. След Деветоюнския преврат 1934 г. е
арестуван. След излизането си от затвора се завръща в Кюстендил. Той е един
от четиримата кюстендилци, които създават Обществения комитет за
спасяването
на
българските
евреи
през
1943
година.
След
Деветосептемврийския преврат през 1944 година Куртев се укрива при
приятели евреи в Кюстендил, а след това в София. На 8 юни 1946 година, при
акцията на властта срещу дейците на ВМРО, Куртев е арестуван и убит без
присъда. В смъртния му акт е записан като "безследно изчезнал". "Благодаря
най-вече на г-н Самуел Ардити, той е един истински общественик и борец за
справедливост." – каза за вестник "Алия" Жасмин Куртева. "Благодарение на
неговите усилия много години след смъртта си дядо ми получи признание за
делото си. Щастлива съм, че срещнах този енергичен, ентусиазиран човек,
който знае да се бори за справедливи каузи. Никога няма да забравя с каква жар
той се ровеше в архивите, събираше документи, организираше срещи и
изявления пред медиите, за да може истината да възтържествува. Нощта преди
5 май сънувах гроб насред полето, затрупан с камъни (както ви е известно,
семейството ми никога не е било оповестявано къде е погребан дядо ми). Сега
считам този сън за поличба. Часове след като се събудих сутринта с мен се
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свърза Теодора Йосифова – завеждащ Пресслужбата в Посолството на Израел в
София и ми каза щастливата новина. Очакваме да получим официалното
известие, за да го разпространим сред медиите. Имаме готовност и да пътуваме
за церемонията в Ерусалим, на която и от България ще присъства официална
делегация".

