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Не привиквай с болката, народе!
Вдигни глава! И от Ада има изход!

• Слово на Минчо МИНЧЕВ, председател на ПП „Нова
Зора”, пред делегатите на 3-ия редовен конгрес,
проведен в София, на 14 юли 2018 г.

Уважаеми делегати на Третия редовен конгрес на ПП
“Нова Зора”
Уважаеми гости, приятели и симпатизанти,
дами и господа,

Д

нес е особен ден. В световната история тази дата, 14 юли,
е свързана с красивия символ на победата над злото, на
разрушаването на неговите устои, на разбиване на решетките и скъсване на тъмничните вериги на роба, на
онеправдания, на потиснатия, на оскърбения и унижения. И
столетие вече падането на Бастилията се свързва с възторжената надежда на вдъхновяващите принципи за свобода, братство
и равенство. А когато три години по-късно пристигащите от
Марсилия отряди на френската национална гвардия, тръгнали
в защита на отечеството, запяват “Allons enfants de la patrie”, безсмъртните стихове на Роже де Лил сътворяват великото чудо на
една нерушима сплав - съединението на порива на сърцето към
свобода и извечната памет на кръвта, в която никога не умира
любовта към отечеството. И както е казал войводата на българската национално-демократична революция Георги Сава Раковски, тя “превъзходи сичките световни добрини”.
От трибуната на този форум аз не искам да премълча своето удовлетворение, да не кажа и гордост, които доколкото
имам впечатление през годините, са всъщност и ваши, уважаеми делегати, че този синтез на порива на сърцето към
свобода и неумиращата памет на българската кръв, са изписани под главата на нашия национален седмичник, който даде и името на нашата партия. Ведно с това той ни даде и
крилете на вдъхновението, и доверието, както и смисъла на волята да служим на своето отечество. И ние вече 28 години правим това, макар да разбираме, че векторът на движението
на света е все по-различим в посоката на една сатаносфера,
а в нея обитава и народът на България.
За повече от 20 века в човешката история за всеки патриот,
за всеки син на своето Отечество, вярата, честта, дълга и любовта бяха понятия и неразрушими приниципи, стоящи над самия живот. Те бяха чудото на онази невероятна сплав, отлята от
човешкия порив към достойнство, към род и памет, които съединяваха волята на миналите, настоящите и бъдещите поколения, и превръщаха нацията в един приемствено живеещ организъм, свързан с духа на народностната общност и нейния свят
на високи стремления и ценности, на исторически магнетизъм,
традиция, религия и семейство.

Политическа резолюция
Третият редовен конгрес на политическа
партия “Нова Зора”
• като изразител на непреклонната воля на
своите делегати, за които България винаги е
била над всички и над всичко
• като обсъди тревожните процеси и обстоятелства в живота на българския народ
• като анализира геноцидно-изтребителния
модел на политиката на българските наемници
на чуждестранни интереси
• като разгледа цивилизационните похвати и перфидния инструментариум на съюзни,
икономически, регионални, геостратегически
и геополитически фактори с пряко въздействие в българската съдба, приема с единодушния вот на законно избраните свои предста-
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вители на мнозинството от членовете на ПП
“Нова Зора” настоящата политическа резолюция.
Третият редовен конгрес, обърнат с лице
към народа и бъдещето на Отечеството, препотвърждава:
• неотложната необходимост от нов исторически път на българската нация и държавност;
• препотвърждава решимостта на партия “Нова Зора” да работи за всеобща мобилизация и нова концентрация на съпротивителните сили на народа, изправен пред изпитанията на времето и пропастите по пътя на
националния и държавен живот;
На стр. 2
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• призовава за ново решително осмисляне на националния проект за българското бъдеще.
ПП “Нова Зора” винаги е била в авангарда на битката
за българско отечество;
за български дом;
за български хляб;
за пребъдване на България.
• Ние, като членове на партия с ясни цели и дълга политическа воля, сме решени да доведем до пълна победа битката за национално спасение;
• ние отхвърляме решително и с погнуса политиката на капитулациите пред
историческия път на народа ни, пред всяка негово усилие и дело на съзидание;
• ние отхвърляме всеки опит за ревизия на факти и събития от живота на
българското ни Отечество. Лош или добър, трагичен или щастлив, това е историческият път на България!
• Ние заявяваме, че суверенитетът на България, оставен ни в наследство от
усилията и жертвите на миналите поколения, синове на българската земя, е велико и свещено достояние на българската памет, на българската кръв, на българската
доблест и чест. А такъв суверенитет не се преотстъпва, не се залага и не се продава!
• Ние имаме съзнанието и отговорността да заявим, че историческият капитал на българската нация и държавност е в неизмеримия цивилизационен
принос в световната културна съкровищница;
• че в него е съхранена божествената искра на българския талант в духовността, в писмеността, в песните и танците и кодираното в българските шевици
народностно безсмъртие;
• ние, от ПП “Нова Зора” категорично отхвърляме мантрите на т. нар. нов цивилизационен избор; отхвърляме императивите на прокламираните от компрадорския ни елит евроатлантически ценности и джендърни привързаности, противни
на националната традиция и извечните устои и закони на битието;
• осъждаме политическата слепота на туземния ни клептомански елит за
реалните измерения на разрухата във всички области на националния живот:
в българското село, в областта на образованието, в реалната деиндустриализация
на България... Осъждаме го за бедността, за продадения хляб на народа ни, за
българската земя, преминала в притежание на чужденци, за погубеното здравеопазване, за прокудените български синове и дъщери, за вледеняващия дъх на пропастта, пред която днес е изправено Отечеството;
• осъждаме компрадорщината, за която няма отечество и която е срещу
всички отечества едновременно;
• осъждаме я като смъртна заплаха за българското общество в условията на
развихрен неолиберален расизъм и безогледен социал-дарвинизъм.
Призоваваме

• за неотложно единение на хората на социалната кауза и патриотизма в
Единен народен фронт за нов обществен договор, за нови социални отговорности
и нови национални достояния
• ние сме уверени, че единствено проектът за Единен народен фронт е алтернатива за преодоляване на геноцида над българската нация
• за идейно оръжие на Единния народен фронт ние обявяваме единението в
любовта към родината, посветена на задачата да съхраним народа ни от чумата на
планираното изтребление. Ние призоваваме за свръхусилия от всички български
патриоти като условие за съхраняването на българската държавност.
Ако имаме народ, можем да имаме и държава!
Ако имаме държава, можем да се борим за нейната съпричастност и отговорност към съдбата на народа!
• Ние, от ПП “Нова Зора”, от трибуната на своя най-висок форум обявяваме
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А

з няма да изследвам
изгубения азимут на
този път, но няма как
да не отбележа, че сатаносферата е всъщност
квадратурата на кръга на
духовната бездна,

ужасното творение на хора,
станали земния инструментариум на завършеното и съвършено вселенско зло. Ако тази
метафора може да обеме представата ви за хора, поддали се
на черния огън на тази стихия.
Както би казал Бай Ганю за такива хора, това духовност, любов, съвест, добродетел са бошлаф! Те вървят през живота с критериите и категориите на абсолютните величини:
абсолютно безсрамие; абсолютно властолюбие; абсолютна корист; абсолютна поСтр. 2

шлост; абсолютна жажда и ненаситност за разрушение!..
Няма да питам срещали ли
сте такива хора. Но съм сигурен, че са ви облъчвали откровените и не чак дотам откровени адмирации и проповеди
на злото. Вече 28 години правилните пропагандни институти – медиите под контрол,
както би казал Ноам Чомски,
са превърнати в своеобразни
командни центрове и хилядогласни рупори на сатаносферата. Става дума, разбира
се, за нашия и на света живот,
в който слушаме, че няма нищо
свято на този свят; че радостта от живота е във величието и
параметрите на разюздаността
и греха; че кръвосмешението,
гей браковете, Кончита Вурст и
евтаназията са върховен израз
на свободната воля и само начални стъпала по безкрайната
стълба на правата на човека.

Политическа резолюция
за най-важен съюзник и коалиционен партньор на Единния народен фронт
самият народ на България, народът на България с главна буква.
• В създадените обществено-икономически условия и отношения на феодално-мафиотски стопански живот ние заставаме на страната на все още неукрепналия патриотичен производствен национален капитал, защото главната задача, която самата история поставя пред него, е отговорността да създаде и съхрани
условията за съществуване на българския народ и на българската държава, а заедно
с тях условията да оцелее и той.
Негова е отговорността за българския хляб, за модернизацията и реиндустриализацията на българското национално стопанство, за опазването на духовното и
културно наследство на вековния български опит.
Третият национален конгрес на ПП “Нова Зора”

издига пред управляващите своето категорично изискване да се съобразяват с мнението на народа по съдбовните за страната ни въпроси; да подхождат внимателно по
въпросите за войната и мира, които днес са мотивирани геополитически. Участието на
България в т. нар. Букурещки клуб на деветте, както и активната й позиция в приближаващия се военен сблъсък между силите на НАТО и Русия в Черноморския регион, могат
да имат фатални за народа и държавата ни последици. Предстоящото влизане в Еврозоната крие сериозни опасности не само защото слага допълнителни прегради пред българската самостоятелност, но и защото крие възможности за клептомански практики,
свързани с освободения фискален резерв на държавата;
• призоваваме държавните органи на Р България за адекватна позиция към
Русия като цивилизационно ядро на общия славянски свят и категорично се противопоставяме на позицията България да бъде участник в кресливия клуб по русофобия, както и да бъде страна в разпалващия се вече геополитически пожар;
• предупреждаваме, че подобна позиция би била равносилна на обстоятелството България да събира дърва за огъня на кладата, на която ще бъде изгорена. Тази самоубийствена по законите на глупостта позиция не може да бъде обяснявана със задълженията и принадлежността ни към ЕС и НАТО;
• ние, делегатите на конгреса, настояваме България незабавно да направи
постъпки за напускане на военната организация на НАТО;
• държавното ръководство да се обяви за отмяна на санкциите спрямо Русия и да продължи да търси икономически, политически и културни възможности
за диалог с нея, основани на цивилизационния съюз между руския и българския народ, формиран през вековете;
• необходима е нова формула за нов национално отговорен европейски път
на България, но тя е немислима по пътя на конфронтацията с Русия. Само добронамерен диалог за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ с Русия би бил
ползотворен за България;
• ние, от ПП “Нова Зора”, заявяваме, че всяка подстрекателска позиция, всяко
непремерено изказване или враждебно действие срещу Русия, нашата освободителка, в създадената сложна обстановка на геополитическо противопоставяне, е против националната сигурност и цивилизационните интереси на България.
Третият конгрес на ПП “Нова Зора”, като оценява политиката на правителствата
и партиите в годините на т. нар. преход като антибългарски и антинародни, обявява решителен курс към лостовете за управление на българската държава за власт в
името на България и българския народ.
Да живее и пребъде Отечеството!
Поклон и слава на българския народ!
От делегатите на конгреса
София, 14 юли 2018 г.

След 1989 г. светът навлезе в турбулентния режим на
нови исторически изпитания. Приключи „студената
война”, но като салют на възторжените очаквания за мир,
благоденствие и демокрация
загърмяха оръдейните цеви на
пустинни бури и нескончаеми
мироналагания. На правилното добро му предстоеше да расте в разорана от бомбени килими земя. На Си Ен Ен – да предава на живо героичните мисии за налагане на демокрация,
за налагане на справедливост и
мир чрез сила.
Картите на една овладяна от англосаксонския хегемонизъм Европа бяха успели
да поберат не само идейните
сираци на страните от Източния блок, но и лимитрофните трохи от разпадналия се
любим продукт на Антантата, наричан за дълги години

Не привиквай

Югославия. Оказа се, че няма
милост и не може да има изключение дори за политическите
акробати на запад от Драгоман,
в организирания и направляван хаос. Привидно животът
предявяваше позакъснелите
сметки на едно дълго историческо преяждане за наша
българска сметка, но ние в
„Нова Зора” разбирахме, че
битката на сърбите за Косово е всъщност авангардното
сражение на задаващата се
тотална война срещу националните държави, славянството, православието, Русия
и разбира се, нас като част от
този славянски свят. Въпреки тежкото наследство от историята на двата народа, ние,

3-ТИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ПП “НОВА ЗОРА“

патриотите от „Зора”, се обявихме в подкрепа на справедливата сръбска кауза.
Споменавам всичко това
не за да посоча провидчески
способности и заслуги със
задна дата, а за да подчертая онази приемственост на
„Нова Зора” по отношение
на чувството за справедливост, което през годините изгради образа ни на
партия на дългата
политическа воля.

И ние няма да отстъпим от
правдата и истината за живота,
за бъдещето на народа и България, на което сме се посветили. Те са наша тревога и отговорност, те са основанието за
брой 29, 17 юли 2018 г.

Т

ретият редовен конгрес на ПП “Нова
Зора” може да бъде
наречен исторически. На него единодушно и в
условия на политически подем бяха приети новите политически ориентири на
партията, бяха утвърдени новите политически принципи,
представляващи съдържанието на новата политическа
воля на партия “Нова Зора”.
169 делегати изслушаха и
единодушно приеха с висока политическа оценка политическия доклад, прочетен
от председателя Минчо Минчев, като израз на задълбочената оценка на ръководството на
партията за днешното състояние на българското общество.
Политическите принципи,
управленските и геополитическите основания и изводи,
които делегатите подкрепиха
категорично, бяха огласени
в Политическата резолюция
на конгреса.
Третият редовен конгрес
на партия “Нова Зора” постанови България да търси и
намери своято място в преобразуващия се пред очите
ни Европейски съюз. Волята
на делегатите бе насочена към
намирането на достойно и съобразено с българската национална специфика и интереси
европейско обединение. ЕС досега бе един неуспешен опит за
съединени европейски щати, и
вече има всички изгледи да се
превърне в една доброволна
общност на свободни и суверенни държави.
Конгресът постанови належащото излизане на България от военната организация на НАТО, която отдавна
надхвърли търпимостта и поносимостта на народа на България със своята злобна, опасна
и агресивна русофобия и вече
тласка държавата ни към неизбежна война с Русия - разруши-

С отговорност към
България и бъдещето

На преден план - Ангел Калайджиев, Динчо Иванов, Стоян Каменов, Костадин Стоичков, Никола
Копанаров и делегатите от Разлог и с. Баня
телна и гибелна за българската
държавност и народа ни.
Конгресът единодушно постанови, че напускането на военната организация на НАТО
е насъщна политическа задача, валидна не за отдалеченото
бъдеще, а за възможно най-къс
срок от време.
Конгресът ясно заяви, че
всички опити за промяна на
цивилизационната идентичност на българското общество са абсурдни, безумни и
смехотворно-несъстоятелни.
ПП “Нова Зора” никога не
се е съмнявала, ведно с огромното мнозинство на българския народ, че България ви-

наги е била, и днес е, и завинаги ще бъде неотнимаема и
горда част на могъщото славяно-православно цивилизационно семейство. Това е основанието партия “Нова Зора”
да оценява днешните българоруски отношения като абсолютно неприемливи. Опитите
за насъскване на България срещу Русия са обречени на провал, защото такава политика е
в противоречие на националните интереси, тя е безумна и
унизителна за българското национално достойнство и народът ни никога няма да се примири с нея.
Конгресът
преценява,

с болката, народе!

нашата обществена позиция
днес. Те ни дават самочувствието да заявим, че сме партия с
геополитическа роля и съзнание, партия на непреклонната
любов към всичко българско
и родно, партия на социалния
идеал и социалната отговорност.
Политиката в България
през годините на т. нар. преход
не беше нито автентично дясна, нито типологично лява. Тя
има обаче един общ белег, който я прави разпознаваема. Тази
политика бе антинационална,
а още по-точно антибългарска, разбира се, със съответните нюанси за интензивност. Общото, което като червена нишка свързва събитията през тези

съдбовни, да не кажа фатални
години за бъдещето на нацията и държавата, е удивляващото малодушие и безропотно
съгласие на перестроечния и
на т. нар. демократичен елит,
който прекъсна грандиозния
модернизационен процес
на България и стана гарант
за организирана разруха на
достигнатото и генератор на
схемите за последвалия невиждан в историята ни като
народ безнаказан грабеж.
Рекрутиран от клептократи, майкопродавци и нискочели отцеругатели този, божем,
елит се оказа пригоден единствено за задачата да изправи
България пред гибелната пропаст на нейния исторически

брой 29, 17 юли 2018 г.

път. Натикването на народа ни,
без да се чуе неговата воля, найнапред в НАТО и през 2007 г. в
неговата цивилна самоличност
– Европейския съюз, оформиха засега безсрочния период на
процеси в демографски, в стопански, във военен и дори в
ментален аспект, които реално
водят до летален изход на хилядолетната българска нация и
държавност.
България бе заставена да
плати неимоверната цена
на една икономическа и стопанска разсипия, която като
смерч обрули съзидателния
труд на цял един народ, дръзнал да се нареди на достойно място сред проспериращите нации със свой значите-

че не някой друг, а именно
България има историческото право, а и задължението
да заяви първа измежду европейските страни, открито,
ясно и недвусмислено волята
си Русия да бъде освободена
от всички изкуствено наложени икономически санкции
и политически опити за изолация.
ПП “Нова Зора” се осъзнава днес повече от всякога
като партия на ясно заявената социална и национална отговорност, партия, която
се бори всички български правителства да бъдат социално
чувствителни и задължително
лен дял в съответните сектори
на международното разделение на труда. Бяха закрити под
натиска на водещите държави в ЕС черната металургия
и машиностроенето, съсипани бяха земеделието и преработвателната промишленост;
с едно драсване на перото на
г-жа Меглена Кунева бе декларирано, че след седем години чужденци ще могат да
закупуват българска земя.
Над 2300 предприятия, фабрики и заводи просто се изпариха
в небитието. Там потънаха и 4
реактора на АЕЦ „Козлодуй”, и
над 1 милион работни места.
И зачакахме да цъфнат
налъмите.

11 години след осигурената индулгенция на съсипателите на Отечеството ни народът ни все по-ясно разбира, че
след толкова страшна загуба
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да защитават устоите на българската национална държавност.
Именно това е принципът,
който определя и ще определя завинаги в бъдеще отношението на ПП “Нова Зора”
към българската политическа класа. В този смисъл това
е и изпреварващо напомняне
към нейните настоящи и бъдещи политически съюзници и
коалиционни партньори за високите изисквания и критерии,
приети от конгреса към принципите за пробългарска политика, национална отговорност
и социална чувствителност.
Тези принципи не признават
рудиментите и ангажиментите на предишни политики,
основани на плоския данък и
концесионните бонуси.
ПП „Нова Зора” ратува за
политически съюзи, основани
на качествено нова политическа култура, основана на концентрацията на националната
енергия и вижда успеха в един
Единен народен фронт, изграден на принципи и отговорности с присъщите на българското национално битие традиции
и норми на православния свят.
Това са приоритетите и
ценностите, които ПП “Нова
Зора” прогласи на своя Трети редовен конгрес. С Божията воля и с вяра в народа, ние
възнамеряваме да ги следваме.
И ще ги следваме.
Централен политически съвет на ПП “Нова Зора”
14 юли 2018 г.
на кръв от демографски и стопански ампутации, България
не може да възстанови своето
икономическо и национално
здраве с производства на ишлеме, с гастарбайтерски преводи, под упойката на кохезионния морфин на т. нар. европейски програми. Държава, в която 71 % от БВП се формира
от сферата на услугите, включително и алкохолния и секс
туризъм, не може да осигури
достойно бъдеще за народа
си. На България й е необходим нов национален проект
и нов исторически път.
Уважаеми делегати и гости,
Третият редовен конгрес на
партия „Нова Зора” не е конгрес на алармисти. Никой в
тази зала не крещи „караул!”.
Но повече от ясно е, струва ми
се, че Отечеството е в опасност.
На стр. 4
Стр. 3

От стр. 3

Н

якой би казал, че ни е
лесно, защото нищо
от нас не зависи. И
ще бъде грешка. Зависи, драги приятели! Защото
вече не сме малко. Привърши
се с пиянството на този народ, отрезвяха и несретниците от фургоните за берачи на
ягоди, портокали и мандарини. Освестиха се и миячите на
чинии, и шофьорите, спящи
по кръстопътища и паркинги
на солидарна и социална Европа. Изпаряват се миражите
за преуспяващото европейско бъдеще на България. Обещаваха ни свободно движение,
Шенген и тути-кванти, ваканции на Канарските острови и
европейски рай, по-сиропиран
и по-чувствен дори и от мохамеданския. А се получи така, че
днес пред нас стои с цялата си
строгост и шаячна правда главният въпрос: как да спасим от
изчезване народа си? Как да
съхраним държавата на българите? Как да мобилизираме
и малкото силица, останала в
народа ни, да я концентрираме в мощен импулс към небеса, звезди и богове и да извикаме, че ще се борим за България! Че ръцете си ще превърнем на чукове, главите си
на бомби, но тази земя, отредена ни за дом, хляб и гроб ще остане българска земя, че няма да
позволим тя да бъде превърната в утаител на мътната бежанска вълна – платена, преднамерена и открито антибългарска.
Че е неизтребим българският корен, че ядрото, волята
и огънят на българския патриотизъм е в неизтощимите дебри на българския дух.
И че този дух, събрал воплите и
клетвите на нашите предци, ни
нашепва отговорността за
главния смисъл на
живота ни – спасението
на България!

Това е главната политическа задача, която стои пред
всички нас: спасението на народа и неговата държава! Защото ако имаме народ, можем
да имаме и държава. Ако имаме държава, можем да се борим
тя да бъде социална и правова,
справедлива и честна, единна и
непоколебима за правата и задълженията, според българските закони, на всички граждани
и етноси, деца на тая земя, пропищяла от робства, лъжи, раздори и безпътици.
Уважаеми делегати и гости,
днес ядрото на смисъла на
глобалния проект на Запада е
да бъдат торпилирани извечните основания на битието, на
народностния живот, на традициите и принципите на човешкото съществуване. Страшна
сила стои срещу нас, а ние, немили и недраги, с едните голи
сърца, сме се събрали, за да заСтр. 4

щитаваме разпиляното българско семе. Централи и институти, личности, авторитети и институции говорят
открито с езика на Малтус и
Менгеле за излишните деветдесети от човечеството, които само консумират и без това
ограничените ресурси на Земята, които не творят история и
култура, а само възпроизвеждат своята безполезност. Организирани в национални държави, тези унтерменшени се
чувстват защитени от действащите принципи на международното право, от остарелите морални основания и
традициите на хилядолетията. Как смеят!
На разбрания и толкова
би му стигнало, за да се досети, че не са случайни атаките тъкмо срещу тези принципи и културни достояния на
историята. След 30-годишната война, с Вестфалския мир
през 1648 г., са приети принципите на международното право. За основно благо
на нацията и държавата са
прогласени националният
суверенитет и незаобиколимостта на националните интереси. Днес именно
тези принципи се обявяват
за второстепенни, и се подменят с фалшивата същност на пропагандни понятия като демокрация и права
на човека. От края на 20 век и
вече второ десетилетие в 21ви век светът живее като зашеметен заради безотговорните аргументи на силния, с
които се ограничава доскоро неотнимаемото право на
всяка окончателно формирала се държава сама да определя националния си интерес. В
международното право това е
принцип за ненамеса във вътрешните работи.
Светът бе превърнат в
село без кучета, а това означава, че обстоятелствата са против нас. От Косово до Крим и
Каталуния, от Афганистан
през Ирак, Ливан, Палестина
и Сирия шестват като чума
единствено аргументите на
силата, на двойния стандарт,
а безнаказаността и арогантността са станали тъждествени.
Слабият винаги е бит, и малкият винаги е беззащитен. Америка винаги е права, защото тя
не може да сгреши. Защото неправилното е нещо, което е извършил някой друг. Ако САЩ
извършат същото, то е правилно и не подлежи на обструкции. На мошеника е невъзможно да кажеш мошеник, защото
ще обидиш Моше, а той ще те
заклейми като популист, националист и антисемит!..
Медиите под контрол само
пудрят и разкрасяват лика на
тази отблъскваща действителност и като хилядогласни рупори на непререкаемото право на силния обявяват

кое е добро, кое е лошо, кои
са държавите, партиите, политическите личности и лидери изгои, популисти, националисти или комунисти, които трябва да бъдат заклеймявани. Това още веднъж
потвърждава, че не само обстоятелствата, но и опасностите са много и съпротивата
няма да е малка.
Уважаеми делегати и гости,
искам да обърна вниманието
ви и на един знаменателен факт:
всичко изречено за отблъскващата действителност на нашето време, е утвърждавано като
последна инстанция на истината, на привидната добронамереност, на уж честната дума.

нето на руските вестници и
медии в ръцете на лица с повече от едно гражданство. И у
нас стана същото – спомнете
си кой издаваше „Труд” и „24
часа”, да не изреждам списъка на телевизиите. Под лозунга за плурализъм на мненията адептите на Джордж Сорос
в Министерството на образованието низвергнаха и Дядо
Вазов, и Ботев и „Балканджи
Йово”. Както написа в една
своя статия юристът Атанас
Семов, Балканджи Йово се

и оскърбен низ превърнатите
в пустиня българска памет и
свяст. Затова и казваме с неговите думи:
Стресни се, племе
закъсняло!

Взеха ти хляба и поминъка, прокудиха и децата ти, останеш ли без памет, свършен
си като народ. Не привиквай с
болката, народе! Въставай, когато те унижават! Не вярвай в
поцелуйковщината и сладкитемедени! Мисли! Търси смисъла
и не се предоверявай! Вчера ти

Не привиквай

Румен Воденичаров бе избран за председател на ЦКК

Но нали е казано,
волът рие и го хвърля на
гърба си.

В края на краищата се
стигна дотам, че цял един народ осъзнава, че совите не са
това, което са! Оказва се, че
войната не е мир, че свободата не е робство, и че две и две
винаги прави четири, че адът
си е ад, а раят още никой не го
е виждал и може би няма да го
види.
На привидността, в която живеем, и в която настоятелно ни препоръчват да
вярваме, трябва да бъде сложен край. Трябва да върнем
смисъла на думите и именно
това е длъжността и на този
партиен форум. Защото налице е абсолютно господство над
реалността и е нетърпимо да
живеем под лозунги и думи,
които прикриват целта на занятието, както казваше в казармата старшината на ротата.
Ще бъда кратък: под лозунга
за самоопределение бе разпаднат Съветският съюз; под
лозунга за укрепване на европейската сигурност границите на НАТО се преместиха
до границите на Русия; под
лозунга за раздържавяване,
и в Русия, и у нас, се постигна
източването на националните богатства в чужбина; лозунгът за свобода на информацията осигури прехвърля-

оказа страшен за националните предатели. Но не помалко страшни внезапно се
оказаха и Бенковски, и Кочо
Чистеменски, и Спас Гинев, и
Баба Тонка дори, за които в
учебниците няма да намерите и дума. Батак стана „мит”,
а великият и саможертвен Април от 1876 г – махленска свада. Научихме също, че Левски
е масон, че Ботев е хаймана, че
Каравелов е сръбски агент!.. А
символът на предателството
в българската история - поп
Кръстьо, се оказа невинен!
Цял инициативен комитет
някъде в Ловеч бе създаден
за очистване на неговия образ. И само заради едната възможна правда ли? Не, сметката
е е по-тънка и е друга. Приеме
ли се оправдаването на главния предател, значи ще бъдат
оправдани и всички други предателства. А тяхното име за последните 28 години е легион.
Ето с това не може да се примири и няма никога да се примири „Нова Зора”!
Днес е времето да кажем,
че няма да се съгласим да ни
модернизират и демократизират чрез технологията на
отродителството. Няма да се
примирим българските деца
да разучават уроци по магии, а
Дядо Вазов, който в полето на
нетленното е сътворил България, да се скита немил-недраг
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пробутаха Истанбулската конвенция. Представиха ти я като
добродетелна мома, която трябва да бъде защитена. Правата на
жените санким, никакви джендър-мендъри и ала-бала шикалка, няма сватба никаква!..
Пътят към ада винаги е
бил постилан с добри намерения.
Крайно време е да се разбере, че в европейското обединение, в което ни набутаха като
стадо в кошара, човекът е възприеман единствено като средство. Че ЕС е създаден с едничката цел да бъде концентриран
финансово-промишленият капитал, да бъдат заздравени неговите позиции в конкурентната вътрешномеждувидова
борба. Крайната цел е да бъде
увековечено господството на
същия този капитал над труда. И над хората на труда!
Европейският съюз може да
бъде представян и като красива измислица, и като осъществена за някои мечта на социалното общежитие. Но истината
е, че той е клуб на богатите, които винаги ще бранят домогванията на бедните до собствената им трапеза, ще измислят
все нови и нови критерии да ги
държат настрана. Откакто свят
светува никой не обича бедните роднини, а бедните приятели – още по-малко.
Днес европейският капитал е в особено положение.
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Той се намира между наковалнята на американската икономическа доктрина
и тежкия чук на китайската
производствена хегемония.
Глупак и наивник би бил всеки, който все още вярва, че Европа, с бекграунда на своя исторически нагон и отношение
към „овцекрадците от средното течение на Дунав” може да
се втурне в спасителни хуманитарни акции, че и във възраждане на погубени от самата нея
икономики, подобно на бъл-

таризмът е заобиколен два
пъти. Веднъж – на национално, и втори път – на европейско
равнище. Трябва да признаем
достойнствата и конструкторската мощ на клуба на старите
колонизаторски държави. Отвън и отдалеч сградата на ЕС
изглежда като някакъв лъскав
дворец от царството на социалната държава. Но зад тази фасада безхлебникът от Източна
Европа може да открие само
студеното безчувствие на надзирателя-бюргер към унтер-

„БСП лява България”, а сега е
просто „БСП за България”. Но
както се казва, като дялан камък сме били винаги и всякога,
щом е реч за Отечеството. Нито
лявото ни е чуждо, нито патриотизмът. Чуват се различни нашепвания срещу „Нова
Зора”, злостни и нискочели подмятания, подгрявани
през годините от една отложена жажда за мъст. Хора, които нямат право на това, задават въпроса колко дивизии има
Папата, в смисъл, как в слож-

с болката, народе!

Зам.-председателите на ПП “Нова Зора” Тодор Предов и Любен Виденов

гарската. Главната нейна грижа е да осигури на своя капитал и своите капиталисти
безпроблемен единен пазар,
мобилна и послушна работна
сила, удобно социално разнообразие между регионите,
което от своя страна да осигурява необходимата и удобна
възможност за противопоставяне на интересите на работници и професии. Да не би израз на нещо друго да е т. нар.
план Макрон за елиминиране
на автомобилните превозвачи
от страните в Източна Европа
за сметка на френските и автомобилните компании от Стара Европа? Морално ли е това?
Не е. Справедливо ли е? Не е.
Протестираме ли срещу това –
протестираме. Можем ли обаче
нещо да направим в Европейския парламент, където България изпраща общо квота от „х”
депутати, при това разделени
в няколко противостоящи си
партии? Не, не можем!
Колкото и тежки социални и национални последици
да имат решенията на ЕС, те
не могат да бъдат атакувани
в Европарламента по простичката причина, че те не са
приемани в него. Те са защитени веднъж чрез липсата на
чуваемост, и втори път – винаги с осигуреното алиби на
съществуващата евроконструкция. Значи парламен-

меншените, които си мислят,
че и те са хора. Ако някой иска
да онагледи нарисуваната от
мен картина с образ, нека да
намери снимката на позабравения вече еврокомисар г-н
Ферхойген. Не е реч за това, че
той изглеждаше тогава, сякаш е
целувал печка. Реч е, че и преди
15 години той гледаше на България като на централноафриканска република, в каквато
всъщност ни превърнаха. Той
знаеше предопределеното българско бъдеще и можеше да си
позволи презрително да ни се
надсмива в очите.
Ето с това „Нова Зора” не
може да се примири. И няма
да се примири никога. Нашата формула на надеждата остава същата – Единен народен
фронт! През 2009 г. беше „национален” и бяхме добавили към
това стряскащо име и уточнението „за спасение на Отечеството”. Днес във властта битува
един епигонстващ Национален
фронт за спасение на България.
Съществува, колкото да подмени
смисъла на думите и да размени указателните табели по пътя
на българския патриотизъм. Не
дискотеките от децибели, г-н Симеонов, България трябва да бъде
спасявана днес!
Уважаеми др. Зафиров,
„Нова Зора” е член на коалицията, която отначало беше
„за България”, после стана
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ните условия на преднамерена изолация, премълчаване и
отсъствие на финансов ресурс
сме успели да спастрим някакви рехави партийни структури!
Пълно недомислие е да бъде задаван подобен въпрос, и то от
хора, които нямат заслуги за
структурите на БСП. Дори напротив! Тези структури са онаследени и са дело на едни други
поколения, които знаеха какво е чест, какво е достойнство,
какво е отговорност пред бъдещето на народа. Поклон пред
саможертвата, пред труда и съзидателната мощ на тези хора.
Днес много от имената им са
изтрити, други забравени и трети - оплюти. Не обаче и от нас!
Те са нашият пример за свяст и
любов към родината. Предайте
това на г-жа Нинова и на другарите от Изпълнителното бюро
и от Националния съвет.
Ядрената мощ на „Нова
Зора” не е в самочувствието
или самомнението на един
Минчо Минчев, който сега
стои пред тази препълнена зала и говори от името на
цяла една партия и говори
за потребността от всеобща
национална кауза. Говори за
императивите на неизтребимата социална идея, въплътена в
неугасимия дух на българския
патриотизъм. Да, аз съм говорил и говоря за основанията на
един Единен народен фронт,

който иска да избави България
от волтовата дъга на наближаващия геополитически сблъсък, от гибелното пребиваване
на народа ни в един съюз, чиято цивилизационна мелница
набира все по-опасни обороти.
Сега заявяваме отговорно:
все още има време. Все още
историята не е притворила докрай своите порти. И е
престъпление да не ни стряска бързината, с която изтича
пясъкът в часовника на историческото време за България
и българите.
Нашата програма е
кратка.

Само три точки, след изпълнението на които можем
да се заемем и с решаване на
главната политическа задача, за която говорих.
Първа точка от програмата на Единния народен фронт
е България да заяви, че напуска кресливия русофобски клуб,
който я ситуира като фронтова
държава с Русия. Нито историята, нито паметта и чувствата,
нито волята на народа ни предполагат българи да маршируват в третия колективен поход
на Запада срещу своята освободителка Русия.
Нашата втора точка е
Единният народен фронт да
застави държавното ръководство на Република България
да направи необходимите според международното право постъпки за напускане на военната организация на НАТО и
за денонсиране на подписа на
България в решението на ЕС
за прилагане на икономически
санкции срещу Русия.
Третата точка на Единния народен фронт е всъщност
синтез на предходните две: европейският път на България е
немислим по пътя на конфронтацията с Русия!
Това са задължителните и
предварителни условия, след
изпълнението на които може
да се заемем с главната политическа задача: съхраняването на народа ни от изтребление и унищожаване на неговата държавност.
Някой би казал, че тези
три условия са като три указателни табели по пътя за
ада. Няма да споря с него. Важното е да се осъзнае, че това
е единственият път. Спасение поединично е немислимо. Няма друг път и всички пътища водят натам. И този път
минава през ада. И този път е
тежък и труден, но ако сме решителни, ако сме умни и единни, можем все пак да намерим
изход през пламъците на
горящите катрани.

Уважаеми делегати и гости на 3-тия редовен конгрес
на партия „Нова Зора”,
това е светлинката, която
съзрях в тунела на непрогледната българска нощ. Аз разби-
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рам, че за някои тя е като светлините на идващия насреща
влак. Аз самият съм карал влак
и знам какво се вижда от кабината на локомотивния машинист и няма да ви разказвам какво съм разчитал в очите
на самоубийците, налягали на
релсите пред мен.
И все пак чудеса стават.
Както отбелязах вече, днес е 14
юли. Особен ден. Но не заради
мача довечера и не заради финала на Световното по футбол
утре става дума. Реч е за света
след утре! В Хелзинки се срещат президентът Тръмп и президентът Владимир Владимирович Путин. Поемете си дъх.
Знам, че всички ще го направят, не само в тази зала. Цяла
България ще затаи дъх! По света – също. Изход ще има! Неочаквано радикален може би
за мнозина повратливи демократизатори. Имаме ли основание за оптимизъм?
Нашите клепто-криминални управници имаха глупостта съвсем наскоро да поставят съдбата на Отечеството и
на народа ни в опасна близост
с волтовата дъга на руския военно-политически гняв. Приеха ролята на мюре за държавите
и народите от Западните Балкани, но в гранични времена като
тези едва ли някой може да излъже Русия, когато става дума за
военни диспозиции.
Нашите управници поддържаха и санкциите срещу нея. Бъркаха на мечката
в ушите, дори в благодарните дни на 140-годишнината
от Освобождението на България, платено с руска кръв
и православна самопожертвувателност. Не искам да изреждам греховете на всички.
На тях и сега не им е лесно. По
разбираеми причини няма да
обяснявам пред тази зала технологията на т. нар. кремълски
часовник. Западните покровители и суфльори на нашия, о
Боже, управленски елит отдавна са усвоили тази технология
като как се навива часовникът,
за да работи. Сигурно се досещате, че боли. Може би боли
дори нетърпимо. Сибирски са
навярно размерите на такава
болка. И са съизмерими само с
руското търпение. И с руския
гняв!
олете се за България и работете за
нея, драги приятели!
Докато има Русия, ще има
и България! В това е моята
увереност.
Докато има България, ще
има и надежда за спасение.
Кой беше казал, че Господ
е българин!
Слава на Господа, нашия
Бог Иисус Христос!
Слава на България!
Слава на българския народ!
Амин!

М
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конгрес на единната политичЕска воля

В

събота, 14 юли т.г., в София се проведе Третият
редовен конгрес на ПП “Нова Зора”. В зала 4 на
Федерацията на научно-техническите дружества, на ул. “Раковски” 108, се събраха 169 делегати от общо избраните 179 от структурите на партията в цялата страна.
В 10 часа председателят на партия “Нова Зора”
Минчо Минчев откри конгреса и приветства гостите. От партиите в коалиция “БСП за България”
присъстваха от БСП - Атанас Зафиров, член на Изпълнителното бюро и отговарящ за коалиционната политика и връзките с обществените организации, и Георги Ванев, от Комунистическа партия в
България.
Като гости на конгреса присъстваха и други
представители на левия и патриотичен сектор: “Социалистическа партия “Български път” бе представена
от своя председател проф. д-р Ангел Димов; Движението за социален хуманизъм - от председателя Александър Радославов; Партия на българските комунисти - от Пеню Костадинов; и проф. Тодор Рашев председател на Национално движение за спасение на
Отечеството.

Атанас Зафиров, член
на ИБ на БСП, поднася
приветствие от името на
Корнелия Нинова
Сред гостите, уважили конгреса, бяха изтъкнати личности - учени, индустриалци, политолози, генерали и офицери от резерва, автори и членове на редакционния съвет на “Нова Зора”, ветерани на социалистическото строителство. Проф.
д.р Васил Проданов, проф. Орлин Загоров, доц. д-р
Валентин Вацев, проф. Драгомир Лалчев, доц. д-р
Михаил Малеев, д-р на техническите науки инж.
Марин Белоев, о.р. ген. Константин Коцалиев, о.р.

Проф. Тодор Мишев, Бойка Коцева и Антонина Димитрова

полк. Румен Петков, председателят на Славянското общото трите заседания в конгресния ден.
Второто заседание започна с Отчетен доклад на
дружество в България Стоил Фердов, публицистът
и общественикът Крум Василев, председателят на Централния политически съвет за дейността на партиБАС Симеон Игнатов и Симеон Симеонов, предсе- ята в периода от 22 март 2014 г. до 14 юли 2018 г.; Отчедател на Отечествения съюз.
тен доклад на Централната контролна комисия за дейМного от тях поднесоха пожелания за успешната ността й от същия период, прочетен от о.р. полк Никоработа на конгреса. Атанас Зафиров прочете Привет- ла Копанаров - зам.-председател на ЦКК.
ствен адрес от Корнелия Нинова, председател на БСП
В това заседание делегатите утвърдиха и преди на ПГ “БСП за България”. Проф. Ангел Димов, Алек- ложените от съответната комисия промени в Устасандър Радославов, Георги Ванев, Пеню Костадинов и ва на ПП “Нова Зора”.
Симеон Игнатов говориха от конгресната трибуна за
Делегатите на конгреса избраха общопартиймястото и ролята на ПП “Нова Зора”,
за духа на непримиримост, който тя
внася в битката с угнетяващата българска действителност, за приноса й
и утвърждаването на неотложната
идея за изграждане на Единен народен фронт, като спасителна формула
за концентрация на националната
енергия и за ролята на в. “Нова Зора”
като идеен генератор на патриотичния дух в дните на изпитания на
Отечеството.
След избора на председателстващите заседанията на конгреса проф. д-р Тодор Мишев, и о.р. полк
Любен Виденов, делегатите утвърдиха съответните комисии и работни органи на конгреса, думата
Гина Хаджиева, делегат от гр. Шипка, и Димитринка Колева се реза слово бе предоставена на предгистрират
за делегати
седателя на партията Минчо Минчев. С това завърши първото от

На преден план Станчо Джумалиев, Румен Йорданов, председател на Обл. ПО Шумен и делегатите от Шумен Николай Петев,
Патриция Маринова, Маргарита Йорданова
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ните органи ЦПС и ЦКК, които в следващите четири години ще ръководят партията, и с явен вот и
с пълно единодушие утвърдиха за председател на
партията Минчо Минчев, и за председател на ЦКК
Румен Воденичаров.
Третият редовен конгрес на ПП “Нова Зора” изрази благодарност на досегашните членове на ЦПС
и ЦКК и специално на бившия председател на ЦКК
проф. д-р Евгений Гиндев, който отсъстваше в конгресната зала по обективни причини. Проф. Гиндев бе
изпратил писмо-обръщение към делегатите, утвърждаващо изминатия път на партията още от времето,
когато нейни структури бяха самоорганизиралите се
клубове на приятелите на в. “Нова Зора” в страната.
“Още когато обикаляхме с главния редактор срещите с читателите на вестника, стана ясно, че идеите
на в. “Нова Зора” са единствено необходимите на народа ни в изпитанията, които му предстояха” - пише в
своето писмо проф. Гиндев.
В третото заседание бяха обсъдени предложенията и приети промените в политическата програма на
ПП “Нова Зора”. Особено удачно се оказа поместването им към сборника от документи, раздаден предварително на делегатите, което изключваше възможност-
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помняте ли си онова
прочуто предаване на
“Ку-ку”, в което обявиха, че атомната централа у нас е гръмнала?! Е, това
беше първата - днес вече класика - “фалшива новина” (разбира се, реплика на една друга
такава, описана във фантастиката... През 1937 г. американска
радиостанция побърква половин Америка - два часа излъчва симулативни репортажи
за нападение на извънземни.
Предаването е вдъхновено от
“Война на световете”, филм на
Орсън Уелс по научнофантастичния роман на Хърбърт Уелс
(1898 г.). На 22 декември 1991
г. студентското тв-предаване
“Ку-ку” вкара в масова истерия
цяла България със симулацията, че АЕЦ “Козлодуй” е аварирала).
България бе домакин и на
първата “цветна революция”
- палежите и безредиците при

Извънземни ли ни управляват?!

изсичане на дървета по софийската улица “Граф Игнатиев”, включително и обезлесяването на пространството
около църквата “Св. Седмочисленици”, преобразяването на удобната обществена тоалетна в градинката в заведение - за пийване и замезване, и
още много други засега все още
прикрити пиратски и вандалски действия, облечени в нормативност.
Никаква фалшива новина няма и в отстрелването /
убийството на невинни домашни и диви животни под
аргумента за болести като
чумна епидемия и други подобни. Този геноцид над одомашнения животински свят
у нас вече е наречен от буд-

Дамян Илиев - председателят на БАБХ
свалянето на правителството на Жан Виденов (през миналия век!). Днес “фалшивите
новини” надничат от всяко ъгълче на цивилизования свят.
По наблюдението на известния
анализатор Иван Ценов, “фалшивите новини” легитимират една друга “фалшивка” - че
имало - представете си! - и истински новини. Да, ама не...
Не е “фалшива новина”
предстоящото съвсем скоро

ни граждани холокост. С пълно право впрочем. Паралелно
с него протича и човешкия такъв над българите, формално
провеждан като нови цени на
ток, газ, парно, храни, данъци,
винетки, такси и десетки други
“актуализации”, включително
и по-високи отчисления за “общата отбрана” на голямото
европейско семейство и бъдеща армия - нещо наистина миролюбиво и хуманно.

Евгения Иванова, председател на Обл. ПО Плевен, и Николай Атанасов, председател на Обл. ПО
Стара Загора
та от неяснота и погрешни интерпретации и улесни в
значителна степен делегатите при вземането на необходимите решения.
Вълнуващ момент в работата на това заседание бе приемането на Политическата резолюция
на Третия редовен конгрес, чийто проект делегатите бяха прочели в предварително раздадените им документи. Конгресната зала настоя в Политическата
резолюция да бъде допълнена и гласувана съответната формулировка за нов курс на партията към
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Новинарските
агенции озвучиха на
15 юли т.г. драмата на
баба Дора от странджанското село Шарково. “Не мога нищо
да направя повече. Борих се. На колене дори
му паднах дори (на земеделския министър
Румен Порожанов), но
не става. Явно служат
на Европейския съюз, не
на нас - на държавата,
на народа си“. Нейната
снимка с една от козичките, обявени за
унищожаване заради
опасения от чума, се
превърна в символ на
умиращия земеделски
стопанин в Странджа
планина. И не само
там, впрочем.
“Трябва да са с гордо
вдигнати глави пред Европейския съюз, не пред
нас българите”, изплака баба Дора, която въпреки безизходицата от
предстоящата евтаназия, напоява животните си и ги храни както
всеки ден. „Министърът каза, че ме гледал
по фейсбук и заради мен
дошъл тук. Аз го помолих да ми остави животните,
да ми ги запази – не искам да
ми плаща животните, искам
си моето стадо. Човекът каза,
че не могат да го оставят, защото попада в трикилометровата зона на убиване”. Жената
сама отглежда 140 кози и овце,
които трябва да се подложат
на евтаназия... Тя е на възраст
и едва ли ще има шанса да отглежда ново стадо. “Сама си ги
паса, не давам на никой да ми
пипа животните. Това е огромен труд, огромна работа, ама,

те, министрите, не разбират”,
казва баба Дора, и обяснява, че
всичките й животни я обичат.
“Те са моите деца”.
Илияна ВЕЛЕВА
Човекът, който
заповяда да бъдат убити
животните в Странджа

Дамян Илиев - председателят на БАБХ, който издава заповедта за убиването на животните в Странджа. Дъщеря
му е активно протестиращата манекенка Таня Илиева...
Само искам да ви напомня, че

това е човекът, който стои зад
драмата с тигърчетата Терез
и Масуд, с убитите, отново по
желание на БАБХ, 100 папагалчета, които бяха жертва на
трафик на животни, с умрелите от глад и студ кончета в
Кюстендилско през тази зима
и не на последно място - безумното желание за евтаназия
на кравата Пенка.
И той е все още на поста
си...
Изводите оставям на вас...
Ева Кикерезова, фейсбук, 14
юли 2018 г.

властта и управлението на България. Под
нестихващите
дълго
възгласи на одобрение,
Минчо Минчев обяви,
че се слага ново действено начало в партийните цели и отговорности
и че няма да се отстъпи
по пътя на тяхното осъществяване от колективната воля на Третия
редовен конгрес.
Симеон Игнатов, Крум Василев, Симеон Симеонов и проф. Методи Теохаров
Минчо
Минчев
призова за пълна всеотдайност и свръхубългарския народ!
силия на всички български патриоти, предупреди
ълго след закриването на конгреса вдъхновени
за опасностите от стихийност в изграждането на
и с озарени лица делегатите коментираха, позструктурите на партия “Нова Зора” и на ЕНФ и придравяваха се и се прегръщаха. Да бе ги съзрял
зова за мобилизация и концентрация на народнаотнейде дядо Славейков, може би щеше да повта воля и енергия не заради изгодата и дребничките тори знаменитите си думи: “И аз повярувах, че Бългасметчици, а като израз на синовната отговорност, обич рия ще се освободи! Боже, помагай”.
и обреченост към народа на България.
Да живее и пребъде Отечеството! Поклон и слава на
Снимки Борис Марков

Д

АКТУАЛЕН ГЛАС
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Коментаторите често пишат
Михаил ХАЗИН

С

рещата с Тръмп провокира пристъп на
вдъхновение за мнозина руски коментатори. Несъмнено се повиши активността и на професионалните пропагандатори, които
по традиция се маскират като
частни лица. Не спят и професионалните коментатори (т.е.,
тези, които получават официално пари за своите текстове).
Освен това (отчитайки мнението на спонсорите) мненията са диаметрално различни:
от увереността, че Тръмп няма
нищо да даде на Путин, понеже “икономическите мащаби”
на страната са несъразмерни и
изобщо “Путин предаде всичко”, до такива, че Путин ще получи от Тръмп “Украйна, Средна Азия и изобщо всичко, каквото поиска”, понеже самият
факт на срещата потвърждава
величието на нашата страна. С
последното твърдение няма
да споря, само че според мен,
във всички случаи трябва да
се държиш адекватно...
Тъй като не съм геополитически или просто политически коментатор, и на мен
никой не ми плаща (какво да
се прави, такъв е животът), аз
съм просто икономист и ще
опиша срещата от чисто икономическа позиция. Без разни сложнотии, тайни знания
или нещо от сорта. Аз всъщност никак не харесвам конспирологията (всяка причина,
дори и най-тайната, оставя отпечатъци и те могат да се видят), затова пропускам позоваване на тайни организации и
клубове.
И така, каква е позицията
на Тръмп.
Той дойде на власт като
представител на съвсем явни,
парламентарно представени
сили. Тези сили са ориентирани към реалния сектор на
САЩ и разполагат с ясно определени групи поддръжници (днес политическите критици ги наричат “реднекс”
(rednecks, от англ червеноврати, жаргонно название на фермерите и земеделците в Америка – бел. ред.). Към тях се присъединиха - неочаквано за някои
политически експерти, - групи
като латиносите, което бе неочаквано за противника. Обаче нашият анализ разчита на
теорията на глобалните проекти и това явление бе предвидено. В структурата на изпълнителната власт тази група е представена слабо, също
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както групата на икономическите експерти. Причината е,
че няколко десетилетия системата на образование и кадровото изкачване бе
контролирано от
алтернативна
политическа група
банкери и финансисти,

ориентирани към транснационални банки. Засега всичко
е ясно и не предизвиква протести дори в средите на американски експерти. Но нека отбележим, че тази конструкция я описахме преди няколко години.
И сега започва интересното.
Ще трябва да се позовем
на нашите теоретико-икономически изследвания, с които
“мейнстриймът” категорично
не е съгласен. По-точно, тази
категоричност постепенно започна да се размива (“битието определя съзнанието”!), но
явлението все още не е стигнало критичната точка.
Същността е следната - моделът на развитие на световната икономика, който и сега
е под контрола на транснационалните банки, - не подсигурява същото това развитие.
Съответно представителите на
тези институции в различни
страни и региони взеха да предявяват сериозни претенции.
На първия етап банкерите се оправдаваха с нещо, което обясняваха като как ръстът
ще се завърне, но след 2008 г.
минаха десет години, а няма и
намек за подобряване на ситуацията (обаче има намеци за
влошаването й).
В САЩ, където политическата система е най-”пластична”
(намек за гъвкавост и за пластмасовите кредитни карти – бел.
ред.), това позволи да се формулира алтернативна икономическа позиция (тук доста помогнаха действията на предишния
президент Обама, включително
и отказът му да даде на финансистите контрола върху емисиите на световната резервна и
търговска валута през 2011 г.),
която издигна свои представители за президентските избори.
Тръмп победи. Значи той
не е просто президент, той е
представител на алтернативна икономическа концепция.
Алтернативна на познатия Бретън-Уудски икономически модел (усилена “рейгъномика”),
която доминираше в света през
70-те години на 20 в.
С други думи, твърде мощни сили противостоят на
Тръмп, за които на практика няма алтернатива: системата за подготовка на експерти -

Всеки иска повече...
и повече от същото.
На кого да вярваш?!
“Money, money, money
Must be funny
In the rich man’s world”

Н

а 7 юли, в навечерието на срещата на високо равнище на НАТО в Брюксел, председателят
на Европейския съвет Доналд Туск отправи сериозно послание към американския президент Доналд Тръм. Смисълът бе, че трябва да “преценява правилно съюзниците”. Това бе
отговор на засилените критики от страна на Доналд Тръмп към европейските разходи за
отбрана през последните дни. Американският президент посочи колко държави-членки на ЕС не успяват да постигнат договорените цели за инвестиции, което поражда опасения, че срещата на върха
на НАТО би могла да доведе до още по-шумна разправия в трансатлантическия алианс.
На церемонията по подписването на ново споразумение за сътрудничество между ЕС и НАТО,
Туск изпрати лично послание до Тръмп, който пристигна в белгийската столица във вторник, но бе
посрещнат от скромна по численост група, понеже Белгия риташе футбол с Франция в рамките на
Мондиала... Така че бившият полски премиер репликира Тръмп с думите - “САЩ нямат и няма да
имат по-добър съюзник от ЕС. Харчим за отбрана много повече от Русия и колкото Китай... Мила
Америка, оценявай своите съюзници, в края на краищата нямате толкова много”, мелодраматично заяви Туск. Припомни също, че европейските войски се биха и умираха заедно с американците в
Афганистан след атентатите от 11 септември 2001 г. “Моля, не забравяйте това, когато се срещнем
на върха на НАТО, но преди всичко, когато се срещнете с президента (Владимир Путин) в Хелзинки. Винаги си заслужава да знаете кой е вашият стратегически приятел и кой е вашият стратегически проблем”, афористично
продължи Туск.
В отговор американският
президент маркира в туитър целите си към НАТО и ЕС. “Готов
съм да тръгна към Европа. Първата среща – НАТО. САЩ изразходват много пъти повече от
всяка друга страна, за да ги защитят. Това не е справедливо
за американските данъкоплатци. На всичкото отгоре губим
151 млрд. долара в търговията с
Европейския съюз... Страните
от НАТО трябва да плащат повече, Съединените щати трябва да плащат по-малко. Много несправедливо!”...
На 11 юли генсекът на НАТО Йенс Столтенберг репликира Тръмп - „и всички ние сме съгласни, че
трябва да направим повече, съгласен съм с вас, че трябва да гарантираме, че нашите съюзници инвестират повече. Добрата новина е, че съюзниците започнаха да инвестират повече в отбраната.
След години на съкращаване на бюджетите за отбрана те започнаха да прибавят милиарди към
бюджетите за отбрана. И миналата година беше най-голямото увеличение на разходите за отбрана в цяла Европа и Канада... Договорихте миналата година, че всички съюзници ще разработят
национални планове за това как да харчат повече за отбраната и въз основа на тези национални
планове сега оценяваме, че европейските съюзници и Канада ще добавят 266 милиарда долара за отбраната от сега до 2024 г.“. Според Столтенберг “силно НАТО е добре за Европа, но също така е добре за Съединените щати“.
На този фон проблемите на България и българския полителит изглеждат като игра на народна
топка... Да му мислят следващите “на върха”... в София!

той не може да се справи
сам с тези сили.

Може да им пречи, да ги
ограничава, може да ускори краха на тази система, но
не може да създаде сам алтерВЪПРОС НА ДЕНЯ

нативна система, която да замени съществуващата (“Бретън-Уудската” - от гледна точка на икономиката, и “Западният” глобален проект - от гледна
точка на Властта).
Сам не може. Но със съюзници - може. Напълно възможно е. А крахът е неизбежен,
той ще разруши системата за
управление на световната икономика от “Западния” глобален
проект (тя се крепи на финансовите институции).
Значи съюзниците са
категорично неизбежни,

друг “отбор”. Но Путин прекрасно пасва. Обаче...
Нужно е да се решат
няколко проблема.

• А пък “Аbba” пееха преди да падне “Стената”

икономически и финансови, и
политически; държавните чиновници; проамерикански чиновници в повечето страни на
света, контролирани чрез системата на транснационалните
банки и т.н.
Опитът от първата година и
половина президентстване на
Тръмп показва едно -

глупости, но работата им е такава

дори за това, за да не се разпилее атомното оръжие навсякаде по света.
Обаче съюзниците не
се появяват с едно махване
на вълшебната пръчица, те
трябва да се създадат и с тях
да се водят сложни преговори. Аз например смятам, че основният му съюзник в Югоизточна Азия ще бъде обединена Корея. И няма да обяснявам защо.
Ами в Европа?
На представителите на “Западния” проект няма да се правят предложения, те играят за
брой 29, 17 юли 2018 г.

Първият - трябва да се изолират разните му там либерални вредители около него, защото те ще го тикат в посоката,
която е полезна за “Западния”
проект. Второ - трябва да се намерят точки на допир, не само
системни, но и лични. Трето трябва да се отработи система
за взаимодействие и взаимен
контрол.
И сега какво излиза?

крепата на САЩ, наистина) да
излезе наравно (и дори с някои териториални придобивки) във фактически изгубената
война с Руската империя...
Но коментаторите често
пишат глупости, ама такава
им е работата...
Путин на кръстопът

		
6 юли 2018 г.
Вчерашният ми текст
(“Коментаторите често пишат
глупости, но работата им е та-

всяка страна, която претендира за нещо в света, трябва
или да формулира собствен
глобален проект (който в бъдеще преминава в система за
глобализация), или да се присъедини в по-слаби позиции
към вече съществуващ проект. А защо по-слаби позиции?
Ами защото във всеки глобален проект има елит и не може
просто така да влезеш в него.
Това подробно е описано в
“Стълба към небето” (“Лестни-

нула след идването на Игнатиев в края на 2002 г., обаче повишаването на цените на петрола
за известно време ни държеше
“на вода”.
Щом цените на нефта паднаха, започна поредната криза.
И накрая, след неголемия
“възстановителен” ръст през
2010-2011 г. либералната политика стигна до естествения
си резултат - от края на 2012 г.
икономиката на Русия е в състояние на непрекъснат спад.

Рано е да бъдат отстранени
изцяло, понеже има опасност
от реабилитирането им, - а това
е аргумент в преговорите, който ще подсигури допълнително
лоялността на Тръмп (той е добър преговарящ и срещу него
трябва да се употребят всички
възможни аргументи).
Има още допирна точка
и разни други неща – значи
е необходима лична среща.
Значи е разбираемо защо Путин изчака.
В ситуация като днешната срещата трябваше да бъде
поискана от Тръмп (Путин все
още разполагаше с известно
време).

А, и още нещо...
Да не се забравя, че противниците на Тръмп не разбират
тия неща.
Точно затова, веднага
щом пресметнаха работите,
разбраха, че вътрешно Тръмп
е готов да поиска среща с Путин (това всъщност се случи
някъде през зимата), и отпочнаха атаки срещу Путин. Тази,
която започна в края на 2017-а
с рязкото свиване на кредитната политика срещу руски компании, която продължи с повишаването на цените на бензина
и стигна ча-а-а-ак до пенсионната реформа. Това беше и отслабване на позицията на Путин, и доказателство, че няма
да мине лесно номерът му да
подсигури задължителното
условие за Тръмп (отстраняването на либералите!), и изобщо опитите да се обясни,
че няма какво да се занимаваме с външната политика,
когато тронът ни се клати...
Пак нищо ново.

Япония хвърли много сили
да провокира революцията от
1905 г. и това й помогна (с под-

Подобни стъпки
безусловно ще
провокират сериозен
колапс както в самия ЕС,

така и по линия на доставките на оборудване и друга продукция, нужни на Русия
(включително и под натиска на
новите санкции). За санкциите ненапразно писах, че предложенията на Тръмп са неминуеми в качеството им на допълнителни “бонуси” за Путин
и включват различни геополитически аспекти от типа “вземайте Украйна и правете там
каквото щете”.

Нашите либерали
постепенно се “усетиха”.

И Тръмп го направи.
Поиска среща. Е, ами това
е всичко.

ционната и управляващата
структура на “Западния” глобален проект (т.е., на днешната световна Бретън-Уудска финансова система). ЕС е основният търговски партньор на
Русия, управляван обаче от
дъщерния политически елит
на елита на “Западния” прокт.

Путин основно има три
варианта за поведение,

кава”, М Хазин. - бел. ред.) за
срещата между Путин и Тръмп
предизвика диви вопли (че
дори някои участници в споровете се наложи завинаги да
ги излича от сайта ми). Затова
трябва да посоча някои уточняващи обстоятелства. Найнапред - за ролята на самия
Путин.
Първо да повторя, че неговите възможности винаги
са били крайно ограничени.
Включително и възможността за внезапна смърт. И нека
това не се възприема просто
като фантазия - това е не-фантазия. Друго е важно - появи
се възможност за избор и тя
трябва да се оцени правилно.
Вече обясних защо такъв избор
се яви именно сега, остана обаче въпросът какъв точно е изборът.
Теорията за глобалните
проекти, която разработихме заедно със Сергей Илич
Гавриленков в началото на
2000-ата година предоставя
добри възможности за отговор на въпроса, а основните
положения на теорията може
да се прочетат на сайта ни.
Същността й е следната -

* Андрей Девятов е руски писател, публицист, военен китаевед
и политолог. Заместник-директор на Института за руско-китайско
стратегическо взаимодействие
брой 29, 17 юли 2018 г.

це в небо”, изследване на М. Хазин, публикувано през 2016 г. бел. ред.).
И така,
през 1991 г. ние
направихме опит да
се присъединим към
“Западния” глобален
проект.

Отказахме се от преговори по изработването на повече
или по-малко приемливи условия за такова присъединяване.
В резултат загубихме световните си пазари за много образци
на високотехнологична продукция (например авиационната техника), споходи ни дивашки спад на жизнения стандарт. Но най-важното - лишихме се от възможността да
изработим правила и прогнози за нашия бъдещ живот.
Съответно икономиката на
страната започна непрекъснато да пада надолу без каквато и да било перспектива.
Единственият период на ръст
(в началото на второто хилядолетие) бе свързан с гениалната парично-кредитна политика на Герашченко и рязкото
девалвиране на рублата в края
на 90-те години (банкрутът от
1998 г. бе последица от политиката на либералите за отлагане
на неизбежната девалвация).
Този период доближи пълната

От него няма изход, тъй като
икономическата политика на
страната се определя от МВФ,
основния икономически щаб
на “Западния” глобален проект, където ние нямаме право
на глас. Теоретично (и за което пишат коментаторите, обвиняващи Путин, че “всичко е
предал”, че бил откровен либерал не само в икономически, но
и в политически смисъл) може
да се излезе от системата на
“Западния” проект за управление, обаче какво ще стане с управлението на икономиката? И
откъде ще дойдат нужните ресурси?
Отдавна минаха времената, когато Русия (по-точно СССР) си беше самодостатъчна в икономически план.
Значи необходими са съюзници, с които може да съгласуваш позиците си. До едно време Путин активно маневрираше и като цяло остана в рамките на системата на управление
на “Западния” глобален проект,
но днес той получи предложения от Тръмп. Предложения,
на които може да откажеш, но
трябва да си даваш и сметка
как Русия ще бъде поставена
под удар.
Същността на предложенията е разбираема - Тръмп
предлага съюз в името на
разрушаването на организа-

ВЪПРОС НА ДЕНЯ

които ясно са описани в
рамките на теорията за глобалните проекти.
Първи вариант - да откаже
и да продължи взаимодействието със “Западния” глобален
проект. Това означава и в частност да върне Крим, да проведе
пенсионна реформа, да ускори
приватизацията на “Газпром”
и “Роснефт” и т.н., и т.н. Няма
съмнение, че в такъв случай
дните на Путин на поста президент ще бъдат преброени (иначе Тръмп нямаше да бърза).
Втори вариант - да приеме предложенията на Тръмп
и да направи с него коалиция
в рамките на негативен средносрочен сценарий (т.е. разрушаване на инфраструктурата на “Западния” глобален
проект), но и в рамките на изграждане (реинкарнация) на
инфраструктурата на “Капиталистическия” проект. Така
може да се реши задачата, която изникна след ликвидацията (с услугите на Британия)
на руските представители на
световния елит през 1918 г.,
тоест, повторното влизане на
руски представители в световния елит. А също така да
се увеличат шансовете за подобряване на отношенията с
Германия. В Германия, след
изчезването на инфраструктурата на “Западния” проект, ще протече тотална смяна на елита и във властта ще
се завърнат представители
на “старата” аристокрация
(Андрей Девятов * я нарича
“Черният интернационал”),
която отдавна я тегли към
“Капиталистическия” проект.
На стр. 10
Стр. 9

За името на Македония и още нещо...
• как бе проправен пътят за по-нататъшна експанзия на НАТО срещу Русия

С

порът между Гърция
и Македония за името
на бившата югославска република датира
от разпадането на Югославия
през 1991 г. Гръцкото правителство винаги е твърдяло, че
възприетото от северната й съседка наименование Македония било израз на териториални амбиции спрямо гръцката провинция със същото име.
През 1993 г. Македония стана
членка на ООН под временното наименование “Бивша югославска република Македония”
(БЮРМ). Безуспешни останаха
опитите да се разреши гръцко-македонският спор, а Гърция наложи вето на приемането на Македония в НАТО през
2008г. и в Европейския съюз
през 2009 г.
Все пак след няколкомесечни преговори и в присъствието
на министър-председателите
Алексис Ципрас и Зоран Заев
външните министри на двете страни подписаха на 17 юни
т.г. споразумение за преименуването на “Бивша югославска
република Македония” в “Република Северна Македония”.
Всъщност зад подписването
на това споразумение стоят интереси, които далеч надхвърлят
двустранните гръцко-македонски отношения. Това са геополитическите амбиции на западните сили, начело със САЩ, да затвърдят присъствието на НАТО
на Балканите като част от военната експанзия на западния империализъм към руските граници. САЩ посочиха, че след приключването на процедурите по
споразумението НАТО ще отправи покана към Северна Македония за присъединяването й
От стр. 9

Д

а отбележим, че това
би създало определени проблеми на Руската православна църква,
тъй като основният координатор на “Черния интернационал” е Ватиканът, а пък отказът
на апарата на РПЦ от идеологическа работа и противодействие
на политиката на “Западния”
проект и без това силно подкопа
авторитета на тази организация.
В някакъв смисъл се
повтаря ситуацията от
началото на 20 век,

когато елитите от всички
страни на Запада се сплотиха
срещу СССР.
Сега, в новата ситуация, Китай заема мястото на СССР. Като
отчитаме факта, че ние граничим
с Китай, не е изключено този сцеСтр. 10

К

акто обяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг на пресконференция в навечерието на срещата на върха на Алианса, Македония вече има покана за членство
- на 14 юли т.г. това стана факт.
Членството в НАТО няма да
бъде финализирано, преди да бъдат
приложени всички споразумения
по договора за решаване на спора
за името с Гърция.
В Скопие и на други места новината бе посрещната като празник.
Македонският премиер Зоран Заев заяви, че „има причина да
се празнува... Ние осъзнаваме нашите общи стратегически цели,
нашите общи мечти и надежди. Концертите са покана за обекъм пакта. Същевременно е решено през юни 2019 г. да започнат преговори по приемането на
Р Северна Македония в Европейския съюз.
По този повод в интервю
пред “Дойче веле” македонският министър-председател Зоран
Заев благодари лично на германския канцлер Ангела Меркел
за това, че е инициирала т. нар.
Берлински процес за присъединяване на балканската държава
към Евросъюза, както и за това,
че Германия е сред тези, които
оказват най-силна подкрепа на
този процес.
Фактът, че Русия е главният прицел на сключеното гръцко-македонско споразумение,
проличава много ясно от изразената от Вашингтон “загриженост” да не би Русия да се
опита да окаже намеса в Македония и да провокира протести, както било станало преди време в Черна гора. На свой
ред в интервю пред Си Ен Ен
представителят на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов определи експанзията на

НАТО посредством македонската сделка като опит да се решават съвременните проблеми
със средства и механизми от
миналия век, при което допусканите грешки могат да имат
много сериозни последствия.
Чижов изрази и надеждата, че
разширяването на ЕС няма да
влошава добрите двустранни
отношения на Русия с новите
страни-членки, нито те да бъдат принуждавани да въвеждат
антируските санкции, обявени
от Евросъюза. (Не съвсем категорична позиция спрямо западния експанзионизъм впрочем.) Гръцко-македонското
споразумение няма да постави началото на нова ера
на стабилност, но ще засили
геополитическите съперничества в региона на Балканите. Документът беше посрещнат с ожесточена съпротива от
страна на десните, националистическите и крайните (наричат
ги и фашистки) сили и в Гърция, и в Македония. Състояха
се протестни митинги в някои
градове на двете страни.

динение с всички наши политически противници по отношение
на реализираните стратегически цели на страната ни - членството в ЕС и НАТО“. Заев бе в
Битоля, където присъства на тържеството „Вървим напред, Македония в ЕС и НАТО“. Според Заев,
“поканата за членство трябва
да обедини нацията... това, което направи Македония само за
една година, е успех за всички, независимо от политическите им
възгледи...“ Консервативната опозиционна ВМРО-ДПМНЕ обаче
порица празненствата, заявявайки, че „Македония не се нуждае
от празненства, а от извинение (от правителството) за капитулацията“ по въпроса за името.
В самото гръцко правителство възникнаха разногласия
по повод споразумението. Освен това ден преди подписването му Ципрас едва оцеля при
вот на недоверие, поискан от
консервативната опозиционна партия “Нова демокрация”.
Десните партии се стремят да
тласнат в мракобесническа насока народния гняв от реакционната социално-икономическа политика на правителството на СИРИЗА. Мобилизираха
се фашистките сили в Гърция,
включително сред военните. В
навечерието на гласуването на
вота на недоверие депутатът
от фашистката партия “Златна зора” Константинос Барбарусис призова армията да извърши преврат срещу правителството. Вестник “Макелейо”
дори публикува на първа страница фалшифиви снимки, показващи кървавата екзекуция
за държавна измяна на Ципрас,
външния министър и президента на републиката...
Македонският президент и
член на консервативната пар-

тия ВМРО-ДПМНЕ Гьорге Иванов отказа да подпише споразумението, което беше ратифицирано от парламента, с мотива, че то поставя Македония в
зависимо положение спрямо
Гърция. Счита се, че отказът
на Иванов да даде подписа си
ще забави, но няма да провали
споразумението.
През септември т.г. в Македония ще се проведе референдум, след който гръцкият парламент официално ще
гласува сделката до края на
годината.
риемането на споразумението от двете
страни ще бъде поредната крачка към
поставянето на Балканите в
пълна зависимост от Запада и
към превръщането на региона
в удобен инструмент за военни
авантюри против Русия.
Бистра СТАЙКОВА
(по John Vassilopoulos.
Macedonia
name
change
agreement paves way for NATO
expansion, WSWS, 7 July 2018 със значителни съкращения)
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Коментаторите често пишат...
нарий да ни постави в положението на Полша от 30-те години, самата тя стана главната антисъветска сила и самата тя стана жертва
на съответния процес. Условно не е изключено новият елит на
Капиталистическия проект да
раздели Русия между себе си и
Китай с цел да отложи пряката
конфронтация.
И третият вариант - да се
влезе в тактическа коалиция със
САЩ заради разрушаването на
“Западния” проект, но да не се
прави стратегическо партньорство, а да се изгражда собствена
проектна конструкция, може би
и на основа на “Червения” проект. Преди много години пи-

сах по тази тема, а който иска,
може да види текста - М. Хазин. “Современное состояние
дел в мире с идеологией: анализ и прогноз”.
Сега ще подчертая едно
нещо - в такъв случай ще трябва да изграждаме отношения с
Китай срещу САЩ. Но има и вариант ускорено изграждане на
Евразийското икономическо
пространство с Япония и Турция, обаче това преобразуване
е с мащаб 30-те години на 21 в.
Забележете, вторият и третият вариант не изискват категоричен избор на мига. Тоест, не е изключено Путин, ако
се споразумее с Тръмп за сред-

носрочно сътрудничество, да
не озвучи окончателния си избор (дори и вече да го има).
Путин разполага със сериозен коз (има алтернативна икономическа теория), той би могъл да я използва, като предложи на Тръмп да създаде на
наша територия проектантски институти. Те ще изработят нова икономическа стратегия в рамките на Капиталистическия проект и ще обучат нов
управляващ елит (старият елит
е продукт на калки от “Западния” проект в рамките на либералната идея и категорично не
бива да бъде използван). Никой не може да забрани на Пу-

БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ

тин да създава алтернативни
центрове и после, след срива на
пазарите, да направи окончателен избор.
ъв всички случаи, без
особен шанс да сгрешим, може да прогнозираме, че през есента на тая година Тръмп ще
отпочне операцията по ликвидирането на “Западния”
проект. Не е изключено впрочем, че разпадът на съответната инфраструктура ще започне “от само себе си” и Тръмп
просто ще се движи след събитията. Но за всеки случай трябва да се готвим отсега!

В

Превод Илияна Велева
брой 29, 17 юли 2018 г.

Ръководни органи на ПП “Нова Зора”, избрани на 3-тия редовен конгрес (14 юли 2018 г.)
Председател на ПП “Нова Зора”
Минчо Минчев
Председател на ЦКК
Румен Воденичаров
Състав на Централния политически
съвет (ЦПС):
Антонина Димитрова
Атанас Атанасов
Атанас Стойчев
Васил Милев
Владимир Григоров
Динчо Иванов
Евгения Иванова
Елена Стоичкова
Иван Титеряков
От стр. 12

Р

азполага и с модерна
технология, независимо дали е собствена или
“копи-пейст”. Налице
е и съответният стратегически
план за „напор на Запад”, наречен „Един пояс, един път”. Става реч за прочутия в миналото
„Път на коприната”. При него
на ЦИЕ се отрежда ролята на
китайско предмостие по пътя
към Западна Европа, в която
и без друго има големи китайски инвестиции.
Каква роля може да играе
в този план България,

освен ролята на обект на
китайските инвестиции? Ако
се вярва на правителствените
изявления от София, България
ще бъде домакин на глобалния
център за партньорство ЕС-Китай и ще превежда на китайски
европейските изисквания. Премиерът Борисов дори предложи Лиляна Павлова да се заеме
с организирането на този център и тя се съгласи. Но опитът
ни в миналото непрекъснато
ни напомня поговорката, че
пътят към ада е постлан с добри намерения.
Специално
балканските
държавици неведнъж са викали на помощ азиатци срещу
своите съседи, в резултат на
което са преживели едно почти 500-годишно „османско присъствие”. За да бъде аналогията с миналото пълна, и Гърция се приканва да се приобщи
към приключението „16+1”.
Дано китайското настаняване
в ЦИЕ да не се превърне в още
по-дълго „присъствие”, при ко-

Йовка Вацева
Карл Милчев
Красимир Димитров
Кънчо Кръстев
Любен Виденов
Минчо Минчев - председател
Николай Атанасов
Пламен Дамянов
Петър Митев
Райко Пенков
Румен Йорданов
Снежана Николова
Станчо Джумалиев
Стоян Каменов
Таньо Клисуров
Тодор Предов

ето топящите се балкански и
източноевропейски нации да
изчезнат напълно. Още повече че бежанската и мигрантската кризи далеч не са решени. Идеята, че нежеланите от
Германия, Франция, Холандия, Австрия и Италия мигранти могат да бъдат прехвърлени в лагери на територията на
Северна Африка, е изначално

Състав на Централната контролна
комисия (ЦКК):
Румен Воденичаров - председател
Никола Копанаров - зам.-председател
Александър Савов
Йонка Йотова
Нели Заркова
Състав на Централното
изпълнително бюро (ЦИБ), избрано
от състава на ЦПС:
Минчо Минчев - председател
Тодор Предов - зам.-председател
Любен Виденов - зам.-председател
Динчо Иванов - секретар
Евгения Иванова - секретар

пътната инфраструктура не е
инвестиция, а изземване на
икономически суверенитет.
Как ЕК, която забранява
държавната помощ за частни
предприятия, ще преглътне
факта, че китайски държавни компании ще стопанисват енергийни и други предприятия у нас? Какво ще стане,
ако след визитата на Цветанов

ОТ БАЛКАНДЖИ ЙОВО
ДО МАРКО ПОЛО
обречена на провал. Истината
е, че те не искат да се върнат в
страните от ЦИЕ, камо ли да се
съгласят да живеят в палатки
из пустините на Северна Африка, Сирия, Ирак, Йордания
и Иран. А след установяването
на президентско управление в
Турция Европа е все по-близо
до скъсване на споразумението за реадмисия (обратно приемане) на бежанците, подписано на 18 март 2015 г. от тогавашния турски премиер Ахмет
Давутоглу. Дали на
граничарите на ЕС като
България и Гърция

няма да се наложи да искат
и военна помощ от Китай срещу отприщената от Ердоган
нова миграционна вълна?
Що се отнася до китайските
инвестиции в България, трябва
да напомним, че отпускането
на кредити или довършването
на кредит на обекти като АЕЦ
„Белене”, тунела под Шипка,
някои магистрали или железоКнигата на
Николай Стариков е
с цена 14 лв.
и може да се закупи
от офиса на
ул. “Пиротска” 3
в София, както
и да се поръча с обикновен
пощенски запис
на стойност 16 лв.
(14 лв. + 2 лв. за пощенската пратка), на адрес
София 1377,
за Минчо Мънчев
Минчев - до поискване
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в САЩ у нас пристигне държавният секретар Майк Помпео, или
двама-трима американски сенатори, които да ни обяснят колко лошо е да допуснем Китай до
енергийната си система или до
транспорта? Пък и обещанията са едно, изпълнението им е
друго. Къде са инвестициите,
които ни обещаваха от Катар и
Саудитска Арабия?
А на 9 юли в Турция започна нова епоха. Епохата на безконтролния авторитарен режим на Ердоган. На бляскавата
церемония около встъпването му в длъжност присъстваха
държавните глави на 22 страни, а 28 страни бяха представени на ниво министър-председатели или председатели на
парламента. Любопитно е, че
Анкара покани за церемонията
не Бойко Борисов, а президента Румен Радев. Очевидно Ердоган си “връща” заради визитата на Борисов в Израел, както
и за неизплатените 3 млрд. евро
от ЕС. А Бинали Йълдъръм, когото Борисов покани да посети
България след изборите на 24
юни, вече не е министър-председател поради закриването на
тази длъжност и прехвърлянето на функциите й на президента. Йълдъръм, обаче е предложен от управляващата Партия
на справедливостта и развитието (ПСР) за поста председател на Великото национално събрание на Турция (ВНСТ).
В. „Джумхуриет” (09.07.2018)
припомни, че Йълдъръм е бил
министър на транспорта в продължение на 11 години, счиСЕДМИЦА

Пламен Дамянов - секретар
Владимир Григоров
Елена Стоичкова
Йовка Вацева
Красимир Димитров
Станчо Джумалиев
На цитираните по-долу адреси
в интернет (сайта на партия “Нова
Зора” и адрес в ютюб) може да се намери видеоинформация за 3-ия редовен конгрес на ПП “Нова Зора”:
www.novazora.eu
Трети редовен конгрес, 14 юли
2018 г. - YouTube (Кратък линк: https://
goo.gl/1R7VmZ)

тано от 2004 г. И че кариерата
му е започнала с железопътната катастрофа на 22 юли 2004 г.
в Памукова, при която загиналите са 41 души, и е завършила като последен премиер вече,
с влаковата катастрофа в Мекедже, околия Текирдаг на вилаета Чорлу, при която загинаха 24
души и над 300 бяха ранени. И
тук не се мина без скандал, защото възложената обществена поръчка за ремонта на жп
линията била спряна три дни
преди изборите поради липса
на финансиране.
Погледнато по-нашироко,
последната железопътна трагедия в Турция ознаменува и
началото на президентското
управление на Ердоган. Пищната президентска церемония,
на фона на поредната трагедия
предизвика яростни негативни
реакции. За такива случаи сякаш е измислена поговорката:
„Амбицията тича, акълът печели!”.
На 9 юли вечерта Ердоган
оповести и състава на новото
правителство, в което министър на хазната и финансите е
зет му Берат Албайрак. Преди това той беше министър на
енергетиката, а след назначаването му за министър на финансите турската лира загуби 2 % от стойността си. Постовете си запазват министърът
на правосъдието Абдюлхамит
Гюл; министърът на външните работи Мевлют Чавушоглу
и министърът на вътрешните
работи Сюлейман Сойлу. Началникът на ГЩ Хулуси Акар
става министър на националната отбрана, а за началник на
ГЩ е назначен командващият
на сухопътните сили армейски
генерал Яшар Гюлер. На негово
място за командващ на сухопътните сили е назначен досегашният заместник-началник
на ГЩ армейски генерал Юмит
Дюндар. Заместник-началник
на ГЩ пък става корпусен генерал Метин Гюрак. Процесът
на „Ердоганизация” на Турция продължава...
Превъплъщенията на Бойко Борисов – от „Балканджи
Йово” и „Европейска личност
на годината”, до „Балкански
Марко Поло”, изискват да на-

помним един неприятен исторически факт. А именно, че венецианецът Марко Поло, който е роден на остров, намиращ
се днес под юрисдикцията на
Хърватия, при завръщането
си от Китай е бил хвърлен в затвора... Понеже описанията на
местата, през които е минал на
път за Китай и обратно, били
обявени за „фалшиви новини”.
БългариЯ над всиЧко!
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ОТ БАЛКАНДЖИ ЙОВО
ДО МАРКО ПОЛО
• България, глобален център за партньорство между
Централна и Източна Европа и Китай

Петко ПЕТКОВ

З

а премиера Борисов и
някои от министрите и
членовете на ГЕРБ българското европредседателство не само беше извънредно успешно, ами отвори у
тях и някак неимоверен апетит за приключения... Похвалите (заслужени или преувеличени) замайват главите дори
на хора с вродена скромност. А
по време на председателството
и непосредствено след неговия
край те валяха, също като дъждовете, причинили бедствия на
обикновените хора, заспиващи
в очакване на беда... Пред бед-

лите шест месеца. Ако слушаме пиарите на “правилността”
обаче, този кратък времеви отрязък е бил направо
нов „Златен век”.

Някои може и да са се позлатили (покрай ремонтите и приготовленията за многобройни
седянки с височайше представителство от Брюксел), но не това
бе масовото очакване на простосмъртните избиратели.
На срещата ЕС-Западни
Балкани в София албанският президент Еди Рама нарече Борисов „Ангела Меркел на
Балканите”. В самия край на
европредседателството лидерът на мюсюлманска Босна и

Ли Къцян заявиха, че целта на
форума е укрепването на ЕС, но
опитът с американския план
„Маршал” след Втората световна война показва, че чуждата
помощ може да доведе и до политическа и военна зависимост.
У нас зам.-председателят на
ГЕРБ Цветанов стана официален изразител на опасенията
от китайска експанзия, но доколко е оригинален или просто
предава посланията на биг брадър, времето ще покаже. Многозначителен е фактът, че веднага след форума ЦИЕ-Китай
в София, заместник-председателят на ГЕРБ и председател на
парламентарната група зами-

Антология

Крали Марко
Стани рано, Марко Кралевики,
да се биеш с тежка боздугана.
Отзарана три ята челични
триж се роят вече над Балкана.

Никола
ВАПЦАРОВ

Я оседлай коня Шарколия,
пришпори я бялата си коня –
да погледам как ли ще се биеш
боздуганно с танкова колона!
Шест сме века чакали напразно.
Чакали сме – сто синджира роби.
Късай ти, а аз ще ти разказвам:
Рожба писка в майчини утроби.
Кой не мина, той не ни ухапа...
А една ли мина вража орда!
Стигат ли ти песните в земята
или претендираш и за орден! –

Би се ти. Та само ти ли? Мигар
е един помела тежка брадва?
Но след дни – дигни пръстта със мигли,
погледни ни и ни се порадвай...

Ще бъда стар,
ще бъда много стар...
Ще бъда стар, ще бъда много стар,
ако остана след погромите, разбира се,
като окъсан рибен буквар
модел хиляда осемстотин и четирийсе.
Тъй както малките деца разлистват
и почват със картинките от края,
така и мене днеска ми се иска
за бъдещето да си помечтая.
Защо пък не? – В мечтите няма цензура,
мечтите греят с синкава прозрачност.
А по-добре е да подгониш вятъра,
отколкото да седнеш и да плачеш.

Венецианецът Марко Поло, който е роден на остров, намиращ се днес под юрисдикцията на
Хърватия, при завръщането си от Китай бил хвърлен в затвора...
ствията думата „Европа” сега
като че ли няма онова значение, което има за политическите въжеиграчи.
Както пише философът
материалист Лудвиг Фойербах: „В колибите не мислят
така, както в дворците!”. Днес
на това му казват „разминаване
в дневния ред” (на управлявани
и управляващи). Разминават се
и в оценките си за едни и същи
събития като например европредседателството. Едни го
използват за вътрешна реклама, а други преценяват от гледна точка на приноса за подобряването на живота. Техния.
Честно казано, българинът
по нищо не усети, че страната
му е станала изведнъж по-престижна и по-богата за изминаISSN 1310-8492

Херцеговина Дениз Звиздич
го удостои със званието „Европейска личност на годината”.
Но преди седмица в София се
състоя нов политически театър
„16+1”, тоест седмата среща на
върха Централна и Източна Европа (ЦИЕ)-Китай, която сериозно озадачи наблюдателите.
Защо ли? Защото от 18 години
в София не е стъпвал китайски
премиер, а сега председателят
на Държавния съвет Ли Къцян
доведе със себе си 700 китайски бизнесмени, представляващи над 400 китайски фирми. На фона на обтегнатите
американско-китайски и американско-европейски търговски отношения и във Вашингтон, и в Брюксел би трябвало
да видят тук тревожен сигнал
за икономическа и политическа експанзия на Поднебесната в Централна и Източна Европа. Наистина, и Борисов, и
Стр. 12

на на едноседмично работно
посещение в САЩ, за да участва в 6-ата среща на Трансатлантическата парламентарна
група и в 8-мата Трансатлантическа конференция на мозъчните тръстове. Най-вероятно от България са искали не
акъл, а обяснения за флирта с
Китай. И противно на тези, които виждат раздор между Борисов и Цветанов, продължавам да твърдя, че те просто са
си разделили ролята на доброто и лошото ченге...
Гладът за чужди инвестиции в ЦИЕ е голям и той
нарасна още повече с решението на Великобритания да излезе от ЕС. Въпреки
обещанието на Лондон да удвои помощта си за Западните
Балкани, истината е, че единствено Китай р азполага със
свободни парични средства.
На стр. 11

СЕДМИЦА

Тогава аз ще имам син,
синът ще бъде двадесетгодишен.

Н

а 23 юли 2018 г. се навършват 76 години от разстрела
на Антон Иванов, Петър Богданов, Никола Вапцаров,
Георги Минчев, Атанас Романов и Анто н Попов.
Тази годишнина ще бъде отбелязана
• в литературния салон “Леге 10”, на 19 юли, четвъртък,
от 18.00 ч - в залата на ул. “Леге” №10, 1-ви етаж (СГС на БСП)
с представяне на новото фототипно издание на “Моторни песни” на Никола Вапцаров (изд. “Захарий Стоянов”, 2018), както и
с документалния филм на Петко Горанов “И след разстрела”.
• Възпоминателен митинг-поклонение - 21 юли 2018 г.,
събота, от 11.00 ч, на Мемориала “Гарнизонно стрелбище” - бул
“България” № 39 (зад НДК, до хотел “Хилтън”). Организатори
са Българската социалистическа партия, Българският антифашистки съюз, обществени, патриотични и творчески организации.
• Вапцарови четения - на 23 юли 2018 г., понеделник, от
18.00 ч, пред Паметника на Никола Вапцаров в градината на
ул.”Московска” (зад Националната художествена галерия “Двореца”) с участието на съвременни български поети и артисти.
Организатори са Съюзът на българските писатели, националният литературен салон “Старинният файтон”, литературният салон “Леге 10”, в. “Моята вяра”, в. “Жарава”, в. “Словото днес” и
библиотека “Простреляният Пегас”.
брой 29, 17 юли 2018 г.

