
Нито един председа-
тел на БСП, преди и 
след Жан Виденов, 
не е бил така орга-

низирано, премислено и целе-
насочено сатанизиран, както 
Корнелия Нинова! И за да няма 
недоразумения, съмнения и по-
дозрения в слагачество, ще при-
помня, че аз първи съм „хвър-
лил камък“ по нея. Писал съм 
открито, честно и нелицепри-
ятно за всичко онова, което е 
било наследство и продълже-
ние на мерзкото отношение 
към „Нова Зора“ – към вестни-
ка и към партията, още от вре-
мето на Луканов и Лилов, през 
Първанов, Николай Добрев, та 
чак до  ден днешен. Участни-
ците в Политическия съвет на 
„Коалиция за България“, в коя-
то „Нова Зора“ членува от 2009 
т., и в „БСП за България“ – сега, 

както и протоколите от заседа-
нията, могат да свидетелстват, 
че никога в заявената от името 
на ПП „Нова Зора“ позиция, аз 
не съм си позволявал, никакъв 
нюанс в поведението ми, кой-
то би могъл да бъде възприет 
като опит да се харесам. Или 
пък да се приобщя към об-
щия хор на словославенето и 
блаженния дух на Аркадия, на 
които понякога съм бил свиде-
тел. Не бих искал да пропусна и 
факта, че никога не съм висял 
и пред кабинета на председа-

теля на БСП, на 4 етаж на „По-
зитано“ 20. И никога не съм от-
варял дума да договоря изгодни 
условия и услуги, от което през 
годините са страдали най-вече 
и вестник „Нова Зора“, и пар-
тията със същото име. Когато 
се е налагало да се срещна с Кор-
нелия Нинова по важни въпро-
си на политическото сътруд-
ничество, аз съм заявявал  това 
си желание по надлежния ред, 
чрез секретарката Ани или на-
чалник-кабинета Асен Мар-
ков, светла му памет. Не мога 
да не призная, че от 2016 г., таки-
ва срещи все пак са се случвали, 
два или три пъти, със съдействи-
ето на Асен Марков. Заявките ми 
пред чаровната Ани, оперативен 
секретар на председателя, винаги 
много внимателно и вежливо са 
били приемани и е било обеща-
вано да ми се върне обаждане за 
резултата. 
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РОГАТИЯТ СЕ КРИЕ ЗАД КРЪСТА!
КОЙ СТОИ ЗАД ИГЛАТА?

САМА - КАТО АНТОНИЙ СРЕЩУ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

„В началото бе Словото...”, Слово-
то, което вдъхва живот или кое-
то руши; словото, което вода-
та помни; словото, което съз-

дава светове или погребва светове! Ние, 
българите, сме обобщили хилядолетната 
си практика и мъдрост с твърдението, че 
всичко е въпрос на гледна точка, на тер-
минология, че терминологията е тази, 
която опакова и продава не само проду-
кти, но и личности, идеи и цели обще-
ства! По този повод, известният полски поет 

Юлан Тувим (1894-1953) констатира една очевидна истина, истина-
та за относителността като дава пример с думата „неверник”: „Не-
верник в Рим е онзи, който не вярва в Христа, а в Цариград, онзи, 
който вярва в него”. Същото може да се каже за редица понятия от 
всички сфери на обществения живот, които съзнателно се подме-
нят като смисъл и значение, в зависимост от конкретната об-
ществено-политическата конюнктура. Тези понятия подменят 
и разрушават вековни традиции, ценности, размиват граници-
те между Добро и Лошо, между бяло и заживяваме в лепкава и 
сива мъгла и

 губим своите човешки ориентири.

В българския тълковен речник е дадено следното определение 
на думата „сертификат”: Официално писмено удостоверение 
за нещо; свидетелство за годност; в банковата терминология: 
Удостоверение, което потвърждава собствеността върху ценни 
книжа и депозити в банките.
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Корнелия Нинова в решителна битка с „петата колона“ в БСП

Минчо МИНЧЕВ
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От стр. 1
Най-често обратна връзка не 

е имало, което съм приемал като 
мълчалив отказ. 

Защо утежнявам текста с та-
кива подробности, а и себе си 
изобразявам едва ли не като ан-
гел? Самият аз най-добре знам, 
че това би интересувало само 
малцина. И че подобна „ме-
лочь“, както биха се изразили 
руснаците, няма и не може да 
има отношение към „земното 
въртене“. 

Навремето поетът Дамян 
Дамянов беше написал стихо-
творение, в което лирически-
ят герой питаше: „Върти ли се 
земята, Галилей?“ А препате-
лият от инквизицията и пап-
ските копои астроном, отгова-
ряше: „Върти се, ала папата не 
дава!“ Така и аз заявявах иска-
ния за срещи, но не се получава-
ше.  Това са особеностите на на-
шите коалиционни отношения.

Но да си дойдем на думата. 
Ако Бойко Борисов, по собст-
веното му признание, трима 
папи са го галили по главата, 
то за Корнелия Нинова три 
пъти по трима „папи“ са бдели 
и бдят да не се чуе добра дума 
за нея. И защото това, което ис-
кам да напиша не е просто по-
вод „да разлая кучетата“, а е 
особено продължение на оно-
ва Елин-Пелиново стихотво-
рение „Нощ“, в което поетът 
пита: „Ах що няма кой да палне 
плевника на кмето?“. В случая, 
без някой да ме кара, сам изби-
рам да се  набутам в шамарите. 
Просто, защото е „тъмно като 
в катраница/ и нито месечинка 
свети,/ ни ясна звездица“. А един 
Минчо Минчев винаги се е из-
правял срещу мракобесието.

Затова и написах по-горе ця-
лата онази „мелочь“, за да имам 
основание поне да се надявам, 
че няма да отрекат на „Зора“ 
достойнството на светлина-
та, истината и пълната безко-
ристност, които тя, през тези 32 
години, чрез своите елитни ав-
тори, винаги е носила, доказвала 
и отстоявала.

Следил съм политическо-
то поведение на Корнелия Ни-
нова, изчитал съм подробно ре-
чите й от парламентарната три-
буна и съм публикувал много от 
тях. Трябва да кажа, че в някои 
от тях енергията на словото бе 
като на удар с чук по наковал-
ня. Внимателно съм анализи-
рал казаното от нея на поли-
тически форуми, съвети, теле-
визионни участия, интервюта 
и пр. И винаги съм се стремял да 
изследвам „глаголната темпе-
ратура“ на истината, ако тряб-
ва да използвам прочутия из-
раз и метод на знаменития 
професор Мирослав Янакиев.

Да си призная, най-силно 
впечатление ми бе направила 
навремето нейната реч, след 
второто заседание на 49-я 
конгрес, през февруари 2017 
г. Още повече, че на това заседа-
ние бе преименувана коалиция-

та от партии в Коалиция с наи-
менование „БСП за България“. 
Основният мотивиращ лозунг 
на конгреса бе „Поискай про-
мяната“, и ние, коалиционни-
те партньори подкрепихме тази 
идея. Запомнящо се бе и слово-
то на председателя Корнелия 
Нинова, която тогава обяви, 
че основна задача на партия-
та е да съхрани народа на Бъл-
гария, неговите национални 
обичаи и традиции, и да върне 

държавата като фактор и Де-
миург в икономиката. Памет-
но за мен бе нейното обръще-
ние към делегатите на конгре-
са с поръчението, да предадат 
на партийните организации и 
членове, че няма да ги разоча-
рова, и че няма да ги предаде. 
Че заедно с тях  ще направят 
партията онази сила, която 
ще обедини България. 

Както се казва, думите й по-
падаха като зърно в отдавна раз-
ораната за тази цел нива. В ду-
шите на стотиците хиляди чле-
нове и симпатизанти на БСП, 
това беше, може би, най-зна-
чимата от всички потребно-
сти, сред неизброимите трав-
ми, вини и напразни надеж-
ди на прехода. Хората се бяха 
нагледали и наслушали на лъ-
жите и компромисите на свои-
те лидери, а от предателствата 
и грабежите на прехода бяха 
не само омерзени, но и напъл-
но отчаяни. Корнелия обаче из-
лъчваше такава  енергия и же-
лание за действеност, че всич-
ки осъзнаваха как остават на 
светлинни години назад, инерт-
ността и съглашателството, как-
то и перфидната двойнстве-
ност на Първанов, на Стани-
шев, че и на Миков дори. Заела 
високият пост в 130-годишна-
та партия, може би с цената 
на компромис и сговор меж-
ду групировките и клановете 
в нея, тя много скоро осъзна 
своето заложничество, усети 

мъртвата хватка на плътното 
обкръжение, в което бе попад-
нала. Зли езици по време на 
току-що започващия пасианс 
с раздадените властови кар-
ти твърдяха, че около масата 
в зала 404 на „Позитано“ 20 за-
седава „съвкупно богатство от 
4 млрд.лева“. И макар че именно 
тази реалност създаваше при-
видността на едно искано и тър-
сено „единство“, тя всъщност 
очертаваше стръмните брего-

ве на бездната, която разде-
ляше редовите социалисти от 
все по-приоблачния връх на 
тази партия, наследница на 
друга, в която принципа за ра-
венство бе уважавана и важна 
ценност. Можеше ли Корне-
лия Нинова да изтърпи всичко 
това след своето клетвено пос-
лание към партийните членове? 
Не! Пред нея стоеше реалният 
и съдбовен въпрос дали да пре-
мине през „Рубикон“?  И тя с не-
подозирана от мнозина реши-
телност направи това.

Днес са малцина онези, 
които публично биха призна-
ли невероятната драматич-
ност на този неин избор. Аз 
няма да излагам тук добре из-
вестната хронология на факти-
те. В една вестникарска публи-
кация, това едва ли е разумно, 
или пък удачно решение. Ва-
жното в случая е, че тя се реши 
на своя „Рубикон“. Раздели се с 
мнозина, с които нямаше обща 
посока по дългия път, по който 
бе поела. И после, на 12 септем-
ври 2020 г., бе избрана с 81%  
от гласовете на цялата пар-
тия, за председател с четири-
годишен мандат. На 50-я кон-
грес, проведен на 27 септември 
2020 г., след тайно гласуване, 
в новия Национален съвет не 
влязоха знакови фигури като: 
Сергей Станишев, Георги Пи-
рински, Димитър Дъбов, Ге-
орги Божинов и пр. „партий-
ни барони“. Не бе зачетена дори 

„свещената крава“ Велислава 
Дърева, иначе талантлив жур-
налист, която обаче притежа-
ва  неизменния навик „да рита 
котлето с мляко“, всеки път, 
когато незнайни сили и фу-
рии й нашепват в ухото да го 
направи. За нейната критика 
от „социалистически позиции“ 
имам и лично свидетелство.

На 5 юли 2009 г. се прове-
доха изборите за 41-о Народ-
но събрание. ПП „Нова Зора“ 
участваше за първи път в „Ко-
алиция за България“. В НДК оч-
аквахме обявяването на из-
борните резултати. Сергей 
Станишев поиска да размени 
няколко думи с мен като с нов 
коалиционен партньор, но 
още незапочнали разговора, Ве-
лислава довтаса, изгледа ме ус-
мъртително и буквално изстре-
ля следната тирада: „Сергей, 
мразя я тази партия! Мразя и 
вестника  й! И никога няма да ги 
заобичам. Ако бяхме ги послуша-
ли навремето, ОСД никога ня-
маше да вземе властта в БСП!“ 
Сергей занемя и тогава видях, 
че той умее да се въздържа. 
Замълча, макар че от вътреш-
но напрежение вратът му да 
бе станал морав като от черве-
но цвекло. Последвах примера 
му. Замълчах и аз. Велислава се 
врътна и си тръгна. Други сви-
детели нямаше.

Припомням този епизод, 
защото само преди дни про-
четох, че за по-демократич-
но Велислава иска Нинова да 
бъде изключена от партията, 
оставката й не я е удовлетво-
рявала!

Описвам този мезансцен 
от преживяното и си припом-
ням как навремето Дърева, пак 
от ОСД-ейски позиции, бе на-
чело на битката срещу пра-
вителството на Демократич-
ната левица. И лично срещу 
министър-председателя Жан 
Виденов, който водеше из-
тощителна война с българ-
ския Тано Кариди на прехода 
– Андрей Луканов. Тогава съв-
сем не бе тайна кой зъл демон 
й нашепваше „героични репли-
ки“ в ухото, с които тя дискри-
дитираше политиката на пра-
вителството. Днес все още не е 
известно кой върши това. При-
ликата обаче с онези отминали 
времена, е във факта, че тогава 
т.нар. Обединени демократич-
ни сили, съставяха своята сед-
мична опозиционна парла-
ментарна програма, по публи-
кациите от „социалистически 
позиции“ на в. „Дума“. И „сини-
те“ в края на краищата,  се до-
могнаха до своето. Днес ГЕРБ,  
които водят пуническа война 
срещу Корнелия Нинова, пак 
се ползват от „спасителката“ 
Дърева. Но де да беше само тя 

– самостоятелната бойна едини-
ца „Велислава“. Образно казано, 
Корнелия Нинова е изправе-
на сама като Антоний срещу 
Римската империя. И дори не 
срещу една, а срещу три импе-
рии: на Георги Гергов, на Весе-
ла Лечева и на Кирил Добрев. 
Да ги обясняваме ли поотдел-
но? Ще кажа само, че ефективи-
те им, в тези бедни времена, мо-
гат да размътят главите поне на 
20% симпатизанти на БСП, как-
то и го направиха. Отделна „им-
перска сила“ в тяхна помощ,  бе 
и самият Сергей Станишев, 
като председател на ПЕС, ведно 
с бездънния европейски порт-
фейл, който той носи. Впрочем, 
на неговата милост разчитат и 
рой „обеднели барони“ и „бойни 
коне“, останали без зоб и ясла 
след 50-я конгрес на БСП.

Т.нар. вътрешна опозиция, 
действа фронтално срещу Ни-
нова и срещу хората, на които тя 
разчита, вече повече от две и по-
ловина години, преди 50-ия кон-
грес на БСП. Действа и след него. 
И за това време тя успя да пре-
върне всяка нейна инициатива 
в тежка изтощителна битка за 
очистване на БСП от Лукано-
во-Лиловското и Първаново-
Станишевското наследство. 
Окончателно отритната, тя, коя-
то се изживява като „белият ко-
кал“ на партията, в последно 
време бе буквално заслепена в 
своята ярост, и загуби всяко 
приличие. Рожба на едно ток-
сично време, олицетворявано от 
посочените трима председатели 
на БСП след 1989 г., тя все пак, 
не успя съществено да проме-
ни духа на партията. БСП бе 
набрала вяра в собствените 
си сили в изборите на 18 де-
кември 1994 г., когато получи 
пълно мнозинство в Народно-
то събрание. И втория път, ко-
гато беше избран Георги Пър-
ванов за президент през 2001 
г. Тази победа бе твърде умело 
представена като „вярната по-
сока за социал-либералното раз-
витие, към което БСП, тряб-
ва да се стреми“. Много скоро 
обаче очите на хората се от-
вориха и те осъзнаха измама-
та. Междувременно обаче, пар-
тията бе напълно овладяна от 
Сергей Станишев и навлезе в 
своя най-трагичен период на 
бавно умъртвяване. Долу, все 
още бушуваше енергията на хо-
рата, които бяха строили нова 
България, но горе, течаха проце-
сите на едно олигархично все-
кидневие, което копаеше  без-
дната на отчуждението между 
върха и низините под него.

Деморализацията бе толко-
ва всеобхватна, че на пишещия 
тези редове, избран за народен 
представител в 42-о Народно 
събрание, му се е налагало да 
запушва ушите си, за да не слу-
ша договорките на своите ко-
леги. Напразно. Встрани от пър-
вото място на последния ред, на 
първия блок, вляво, където сто-
ях, се събираха „младите лъво-

ве“ като Кирил Добрев, Геор-
ги Кадиев, Страхил Ангелов и 
пр., и се чуваха само откъслеч-
ни фрази и думи, като „процен-
ти“ и „далавери“. Много често 
към тях се притуряше и при-
лагателното „големи“, и тогава 
виждах как върху лицата им 
се изписваше такова нескри-
то блаженство, че социалният 
наивник, който винаги е живял 
в мен, се изчервяваше от срам 
и негодувание. Нейсе. 

Усещам, че все накъсвам те-
мата за Нинова и нейната бит-
ка със сюжети от лични пре-
живявания и осъзнавам, че 
все не мога да кажа главно-
то, което макар и известно, се 
побира в онази рамка, в която 
протичат борбите и процеси-
те, представени за „партий-
ни междуособици“. Всъщност 
те са само ехото от сгромоляс-
ването на гигантски светове 
и епохи и това, което се случ-
ва в БСП, е само тяхна функция. 
И ако трябва да бъда честен, ис-
тинско чудо е, че тази партия 
все още я има, което говори 
преди всичко за качеството на 
човешкия фактор и неговата 
идейна закаленост. 

Погледне ли по нашироко 

човек, няма как да не отбележи, 
че нито една от властващите 
някога в социалистическия 
лагер партии, днес не същест-
вува. И когато опозицията, в ли-
цето на Весела Лечева, Кирил 
Добрев, Георги Гергов и пр. 
„български подобия на Енгелс“, 
критикуват Нинова от марк-
сиски позиции, ако да бе ги 
чул „другарят Маузер“ направо 
сам би изскочил от кобура си. 
Така или иначе обаче, вътреш-
но-партийната опозиция, ус-
лужливо подпомагана от под-
ведомствените на ГЕРБ ме-
дии, се домогна до главното: 
успя така да отслаби и демо-
тивира структурите на БСП, че 
някои от тях, които наистина се 
крепят на магия, реализираха 
неутешителните резултати от 
последните три избора. Пара-
доксалното е, че опозицията на-
гло приписва целия този раз-
кол и цялата отговорност за 
него на Корнелия Нинова. 

На това място е задължи-

телно, може би, да се запитаме, 
дали в това превратно пред-
ставяне на фактите помага-
ха и странични фактори, из-
вън ресурсите на „трите им-
перии“? Разбира се, че помага-
ха. Най-заинтересована, по пътя 
на логиката, бе партия ГЕРБ. По 
външно-политическа линия, 
факторите са два: европей-
ски и атлантически. Заинтере-
соваността им, макар и прикри-
та, бе съществена: очакваха най-
после леталния изход на тази 
партия, която не само за тях, а 
за всички останали външни на-
блюдатели, демонстрираше из-
ключителна воля за живот и 
съзнание за своята истори-
ческа мисия. И опасността бе 
под ръководството на Корне-
лия Нинова, въпреки всички 
удари, тя да преживее и „ковид-
ните времена“ на загнездилия 
се в нея идеен вирус на кола-
борационизма. Затова предпо-
лагам, никой не зададе и глав-
ния въпрос: дали е възможно 

да бъде постигнат в изборите 
поне приличен резултат, ко-
гато само в последната седми-
ца преди тях, към всеобщия 
глас на отрицание на БСП, от 
партии, социалантрополози и 
НПО-та, се прибави и масира-
ният хор на клеветите и клет-
вите на вътрешно-партийна-
та опозиция. Всички станахме 
свидетели на две омерзител-
ни статии на Дърева, на ста-
тия на Весела Лечева, на въз-
шествие по сайтове и вестни-
ци на Кирил Добрев, на Георги 
Пирински, на Ана Пиринска и 
пр., тиражирани с подозрителна 
услужливост от заинтересовани 
електронни платформи. Само 
ленивците в тези предизбор-
ни дни, които не дремеха, не се 
упражняваха да сплетничат и 
пророкуват, и да искат остав-
ката на Корнелия Нинова.И 
някой замислил ли се е как в 
тези условия се постига консо-
лидация, когато цялата партия 
бе като заредена с динамит?!

Нещата отидоха и по-да-
лече. В двата избора, пред-
хождащи 14 ноември, Ки-
рил Добрев бе фактическият 
шеф на предизборния Щаб 
на „Изправи се! Мутри вън!“ 
На последните избори обаче, 
той пренасочи ресурса и ця-
лото си объркано и напазару-
вано войнство, направо към 
„Продължаваме промяната“. 
На третия ден след 14 ноември, 
Корнелия Нинова подаде ос-
тавка. И о, чудо! Към всички 
смъртни грехове, в които в този 
момент, я обвиняваха, веднага 
се прибави още един: „Направи  
го, за да попречи да бъде избран 
президентът Румен Радев“. Ос-
нованието затова бе съобще-
но в интервю и от евродепута-
та от БСП Иво Христов, който 
намери обяснението, в „необя-
вената война, която тя води с 
президента Радев“.

Въобще, кръгът се затвори. 
От външна страна – ГЕРБ и ви-
наги вредителстващите „бего-
ве“ от ДПС, до тях – „Европа“, в 
лицето на ПЕС, със Станишев и 
„Атлантическия вектор“, който 
е всепризнатият демиург на си-
туацията в България. 

На стр. 4

„Човек най-много мрази у 
другите онези пороци, които са 
присъщи на самия него“, гласи 
една древна мъдрост. Според 
друга мъдрост, хората обичат 
да дават добри съвети тогава, 
когато вече не са в състояние 
да дават лоши примери. Това 
важи и за политиците в Бъл-
гария, особено за падналите 
от власт.

От първия ден на 47-то На-
родно събрание „конструктив-
ната“ и „отворена за диалог“ 
опозиция в лицето на ГЕРБ и 
ДПС, дава противоречиви сигна-
ли за „добронамереност“, призо-
вавайки от една страна за сми-
рение и национално обедине-
ние, а от друга, приписвайки на 
едва сформираното коалицион-
но парламентарно мнозинство 
и на партиите, които ще съста-
вят излъченото от него прави-
телство, собствените си грехо-
ве. По-точно, диктаторски и да-
лавераджийски намерения и 
практики, печално известни от 
12-годишното герберско-депе-
сарско съдружие в престъпле-

нията. Известно разминаване 
между ГЕРБ и ДПС възникна 
единствено при гласуването 
за председател на 47-то НС. За 
разлика от ДПС, които подкре-
пиха предложения от спечели-
лата изборите партия „Продъл-
жаваме промяната“ (ПП) 34-го-
дишен юрист Никола Мин-
чев, герберите се въздържаха 
от гласуване, без да издигнат 
собствен кандидат за този 
пост. Докато третата опози-
ционна сила, партия „Възраж-
дане“, предложи свой кандидат с 
ясното съзнание, че няма как да 
мине с нейните 13 депутатски 
гласа. Тя единствена гласува 
против кандидата на първата 
парламентарна сила. 

Следващата „конструктив-
на“ изява на ГЕРБ беше от-
хвърлянето априори на пред-
ложения от служебното пра-
вителство бюджет за 2022 г., 
предвиждащ теглене при необ-
ходимост на нов дълг от 10-12 
милиарда лева. Съпартийци-
те на Бойко Борисов се опита-
ха дори да наложат моратори-
ум върху тегленето на нови за-
еми, окайвайки предварително 
децата и внуците си, които щели 
да плащат тези заеми. Абсолют-
но по същия начин реагира Бо-
рисов, когато правителство-
то на Пламен Орешарски обя-
ви през 2014 г. намерението си 
да изтегли дълг от 1,5 милиар-
да лева. Тогава „Лидерът“ отно-

во беше изпаднал в опозиция 
след скандала с „надпечатани-
те“ Костинбродски бюлетини, 
обрекъл ГЕРБ на временно изпа-
дане от управлението на страна-
та, въпреки първото им място на 
изборите. След изборите за ЕП, 
председателстваното от Лют-
ви Местан ДПС оттегли под-
крепата си за правителство-
то и Орешарски подаде остав-
ка. Предсрочните избори отново 
спечели партия ГЕРБ, която със-
тави коалиционно правителство 
с формациите „Реформаторски 
блок“ (РБ) и АБВ на бившия пре-
зидент Георги Първанов. Тога-
ва никой от „дясно мислещите“ 
политолози, политически психо-
лози и социални антрополози, не 
видя нищо нередно в коалиране-
то на десни партии с лявото АБВ. 
Но, когато днес се водят прего-
вори за коалиционно управле-
ние между ПП, БСП, ИТН и ДБ, 
не минава ден от телевизионни-
те студия да не се тръшка някой 
правоверен поклонник на дясно-
то. Да не говорим за брифинги-
те на „Лидера“ Бойко Борисов, 
който вещае хаос, глад и смърт, 
понеже никой не го кани на пре-
говори за бъдещото управление. 
Нито пък му искат съветите. Каз-
ва че бил обиден от изявлени-
ята, че ГЕРБ не трябва да при-
парва до властта. И как да го ка-
нят на разговори, след като излъ-
га собствените си избиратели 
и се отказа от депутатско място, 

въпреки че беше водач на пар-
тийни листи в два многомандат-
ни изборни района (МИР). Как 
да повярват в неговата доброна-
мереност и готовност за промя-
на, когато сред новоизбрани-
те депутати на ГЕРБ виждат 
старите муцуни, включително 
скандалните бивши министри 
на вътрешните работи Младен 
Маринов и Красимир Терзий-
ски, окървавили протеста през 
2020 г.? Това е все едно да повяр-
ваме, че ДПС се е променило, ко-
гато от първия ред на пленарна-
та зала гледаме санкционирания 
за корупция от САЩ Делян Пе-
евски, когото ДПС направи водач 
на две листи. Малка подробност 
е, че в 25-ти МИР-София Бори-
сов беше изпреварен от рапъ-
ра Христо Петров (Ицо Хазар-
та), а в Пловдив – от бившия 
служебен министър на икономи-
ката Кирил Петков, съосновател 
на ПП и бъдещ премиер на но-
вото редовно коалиционно пра-
вителство. По ирония на съдба-
та, нежеланият от САЩ Делян 
Пеевски седи на първия ред в 
парламентарната зала, редом с 
лидера на ДПС Мустафа Кара-
дайъ, а лидерът на ГЕРБ Бойко 
Борисов е извън 47-то НС! По-
сърнал, гневен и брадясал, след 
като 12 години ни разказваше 
небивалици за вредите, които 
е претърпял от комунистите, 
както и за небивалите успехи 
на своето управление, Борисов 

се опитва да оправдае изборния 
си провал. Първо с намерените 
в митнически склад на летище 
София 150 машини за гласува-
не. После, с „пипнатия“ софтуер 
на машините и десетките хиля-
ди флаш памети. Накрая, с „по-
лицейския тормоз“ над активи-
стите на ГЕРБ от страна на ръко-
воденото от Бойко Рашков МВР. 
За полицейски натиск в деня на 
изборите говори и председателят 
на ДПС Мустафа Карадайъ. 

Кога пресичането на тър-
говията с цигански гласове и 
корпоративния вот стана „по-
лицейски тормоз“, а не изпъл-
нение на задълженията от 
страна на изборната админи-
страция и правоохранителни-
те органи? Последната уйдурма 
на герберско-депесарската поли-
тическа фантазия е за някакви 1 
млн. лева, преведени уж по на-
реждане на служебното пра-
вителство и президента Радев, 
на тенденциозно предпочете-
ната адвокатска кантора „Си-
ела“. Последната е ръководена от 
Иван Тодоров, брат на Веселин 
Тодоров, представител на фир-
мата „Сиела Норма“, доставила и 
поддържаща машините за гласу-
ване. Срещу договор за юридиче-
ски услуги от братовата му фир-
ма, Веселин Тодоров се бил анга-
жирал да „открадне“ гласове от 
ГЕРБ и да ги разпредели на пар-
тията ПП, близка на президен-
та Радев. Такъв договор, разбира 
се, от ГЕРБ не представиха, за-
щото не съществува, но внуше-
нието е налице. В случая Бори-
сов едва ли вярва на тази измис-
лица, но постъпва като цигани-
на, който не вярвал морето да 
се подкваси. 

На стр. 4

Тайното послание 
на ГЕРБ: НЕ ПРАВЕТЕ КАТО НАС!

„Фуше мрази хората, понеже основно познава себе си.“
(Стефан Цвайг, „Фуше, биография на един политически мъж“)

Петко ПЕТКОВ

САМА - КАТО АНТОНИЙ 
СРЕЩУ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

САМА - КАТО АНТОНИЙ 
СРЕЩУ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

„Младият лъв“Кирил Добрев като депутат в 42-то НС
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ГЛОБАЛИЗМЪТ – СЪВРЕМЕННАТА 
ПРОЕКЦИЯ НА ТРОЦКИЗМА

От стр. 3
Вътре – „петата колона“, 

каквото е предназначението 
на всички колаборационисти, 
която вече четири години се 
стреми да предаде крепостта, 
отбраната на която ръководи 
къде сполучливо, къде не чак до-
там, и днес – Корнелия Нинова. 
Ефективите, с които разполага 
„външният пръстен“, както и 
лостовете, които придърпва, 
засега постигнаха успех само 
по отношение на поста пред-
седател на Парламента, за 
който на Политическия съвет 
на Коалиция „БСП за България“ 
Нинова бе официално номи-
нирана от името на ПП „Нова 
Зора“. Номинацията бе предста-
вена блестящо от зам.-предсе-
дателя на партията адв. Тодор 
Предов, въз основа на предва-
рително взето партийно ре-
шение. 

Разбира се, пълна победа 
няма, и ние, в „Нова Зора“ сме 
напълно наясно с това. Ситуаци-
ята в държавата е такава, че едва 
ли е възможно на стола на пред-
седателя на Народното събра-
ние да седне човек заявил като 
лични и като партийни „черве-

ни линии“ безкомпромисното 
си отношение по въпроса за: 
Северна Македония; санкции-
те срещу Русия; Истанбулска-
та конвенция; както и всичко 
онова, което се крие зад ини-
циативата „Триморие“. 

Ние обаче в „Нова Зора“ не  
възприемаме като компенса-
ция, а като напълно заслужил 
поста зам.-председател на Ми-
нистерския съвет и министър 
на икономиката, който бе от-
реден за Корнелия Нинова. 
Нескромно е, но и аз, подобно 
на Румен Овчаров смятам, че 
тя ще се справи отлично на 
тази длъжност. Както се видя 
и разбра, и „петата колона“ в 
лицето на Кирил Добрев, пот-
рива потни длани, в очакване 
това да се случи. Сметката им е 
прозрачна и елементарна: Кор-
нелия е подала оставка и ако 
отново не се кандидатира, ос-
вен председателския пост в 
БСП, твърде лесно ще загуби и 

новата властова позиция. Ще 
се случи ли това? Остава да ви-
дим.

Ако силите на „външния 
пръстен“ на обсадата успеят в 
това си начинание, съвместно с 
опозицията, БСП няма да има 
силите да издържи ново идей-
но издевателство над нея. 
Перспективата за ляволибе-
рално троцкистко бъдеще на 
най-старата социалистическа 
партия, е просто несъвмести-
ма с „качеството на мат`ряла“, 
ако използвам простофил-
ския изказ на „падишаха“ Бо-
рисов. В тези среди, колкото и 
Станишев да пропагандира за-
почналите уж да побеждават 
идеи на ПЕС, както и да шества 
по света възкръсналия дух на 
Троцки, тук, в България, всички 
социалисти помнят и знаят, от-
говора на главния въпрос на 
Дядото: „Що е социализъм и има 
ли той почва у нас?“

Емоциите в политиката са 

лош съветник, твърди не само 
Румен Овчаров. Аз мисля, за 
разлика от него, че оставката 
на Корнелия бе все пак емо-
ционален жест. Своего рода 
подарък за безапелационно 
разгромените от нея „авари“. 
В това отношение трябва много 
да се внимава. Няма незамени-
ми хора, но хора, които никой 
не може да замести на тяхното 
място, в определен историче-
ски момент, има. Такъв е слу-
чаят с Корнелия Нинова. Тя 
има куража да поведе първа 
битката с „паралелната държа-
ва“ и с „модела ГЕРБ“. Тя имаше 
и съзнанието, че може да по-
стигне победа, единствено ако 
БСП бъде очистена от мръс-
ната кръв и гнилост, с която 
преходът я бе натоварил. И тя 
не се уплаши - спука цирея! В 
историята това много пъти се е 
случвало. Някои са довършвали 
битката докрая и са били по-
бедители. Други са спирали по 

средата и са ставали жертви. 
Ако бях Фуше, бих казал на 

Нинова, че да подадеш остав-
ка като емоционален жест, 
при отворен финал на най-
важното сражение, което си 
започнала, е по-лошо от пре-
стъпление. Защото е грешка! 
А за такива грешки, загуби-
лият плаща винаги по най-
високата тарифа и до края 
на своя живот. Не пожела-
вам това да се случи на Корне-
лия Нинова. Аз и моите друга-
ри от „Нова Зора“ не искаме тя 
да бъде загубена за България 
в тези съдбовни времена. В 
този смисъл аз вярвам в ней-
ната зрялост и в нейната изо-
стрена сетивност. Тя има съз-
нание за своите отговорно-
сти, както и вроден инстинкт 
за истинската опасност, пред 
която е изправена държава-
та, партията, народът, пък и 
лично тя самата. 

Вярвам в нейната мисия и 
отговорност. 

И горещо й препоръчвам 
да се вслуша в пулса на време-
то и във волята на хилядите 
социалисти, които я избраха, 
и които я обичат. 

От стр. 3
Въпреки това си казвал: 

„Ами ако се подкваси?“. В дру-
ги държави подобна измисли-
ца, както и измислицата за по-
ставянето на ваксини с изтекъл 
срок, щеше да бъде наказана 
най-малкото с глоба, ако не и 
със затвор. Обаче, както твър-
дял хвърленият в Черната джа-
мия Петко Каравелов, в на-
шето Отечество такива неща 
не стават. И причината клеве-
тниците да не получават за-
служеното възмездие се каз-
ва Иван Гешев. Той си затрая 
и за чекмеджето в боянската 
спалня на Бойко Борисов, и за 
Мата Хари, и за къщата в Бар-
селона. Да не говорим за аван-
сово изплатените милиарди за 
строителство на магистрални 
участъци, които още не са про-
ектирани, нито пък са получи-
ли разрешение за строителство. 
При някои дори не са завърше-
ни необходимите отчуждителни 
процедури.

Борисов реве, че новите уп-
равляващи щели да обременят 
с дългове идните поколения, но 
удобно премълчава факта, че 
точно неговото правителство 
планираше да изтегли заем до 
16 млрд.лева. Каква част от тях 
бяха изтеглени и „усвоени“ по 
метода „ин-хаус“, и колко оти-
доха като предплата за още не 
нарисуваните американски 
изтребители „F-16 Block-70“, 
ние не знаем. Знаем обаче, че 
благодарение на „най-успешно-
то“ управление, армията ни е 
като онази след Ньойския до-
говор. Не по-малко смешен е и 
плачът на „Лидера“ за човеш-
ките загуби от коронавируса. 
Защото и при управлението на 
ГЕРБ и ОП, България беше по-

следна по темп на ваксинация и 
първа по смъртност в ЕС и све-
та. Както беше последна по до-
ходи и първа по корупция. Оп-
итите да се прехвърлят на слу-
жебните правителства, назна-
чени от Румен Радев, греховете 
на 12-годишното авторитар-
но управление на Бойко Бо-

рисов са проява на неистов 
страх от евентуално възмез-
дие. И то непременно ще на-
стъпи, ако се сменят члено-
вете на ВСС и главният про-
курор Иван Гешев. Тогава ще 
стане ясно и защо България се 
провали в борбата с коронави-
руса, въпреки частичните лок-
дауни и превръщането на уча-
щите се в зрители на уроци по 
интернет. Учениците, които се 
обучаваха дистанционно през 
двете години на пандемията, 
заприличаха на врабеца, който 

всъщност бил славей, но завър-
шил Консерваторията задоч-
но. Новото правителство ще 
трябва да решава сложни ре-
буси – от енергетиката и ико-
номиката, през здравеопазва-
нето, социалното осигуряване 
и образованието, до разчист-
ването на Авгиевите обори на 

корупцията. Няма да му бъде 
никак лесно, като се има пред-
вид натрупаната в обществото 
подозрителност и недоверие 
към всичко, което му се пред-
лага отгоре. Включително, 
безплатните ваксини и лекар-
ствата срещу коронавируса и 
многобройните му мутанти. 
Да не говорим за задължител-
ната ваксинация, срещу която 
се бунтуват улиците в големи-
те градове на Европа и Америка. 
Обаче, вместо да обещае ско-
рошен край на пандемията, 

Голямата Фармация призова-
ва за поставяне на трета доза 
и задължителна ежегодна ре-
ваксинация. В редица страни 
ваксинирането стана задължи-
телно, а неваксинираните се на-
казват с глоби, недопускане в об-
ществения транспорт, забрани 
да посещават публични учреж-

дения и дори да излизат на ули-
цата. У нас БЛС започна раз-
следване срещу яростния ан-
тиваксер доцент Атанас Ман-
гъров, но кой знае защо голяма 
част от медиците ни ходят не-
ваксинирани. Но това не е спе-
цифично българско или балкан-
ско явление. Според една публи-
кация в турския всекидневник 
вестник „Йеничагъ“ (06.12.2021), 
откривателят на РНК-ваксина-
та на Pfizer/BioNTech, профе-
сор д-р Угур Шахин също не 
се е ваксинирал, а пиел всеки 

ден кефир.  Ден по-късно вест-
ник „Джумхуриет“ цитира оп-
ровержение на говорителя на 
Pfizer, според който професор 
Шахин само се забавил с вак-
синирането си, понеже в Гер-
мания, където живее и рабо-
ти, още не е била разрешена 
употребата на създадената 
от него ваксина. Към момента 
той вече си бил поставил трета 
доза. Излиза че създателят на 
ваксината е чакал тя да бъде 
изпробвана върху други хора 
и да бъде одобрена, за да я по-
стави на себе си. За разлика от 
него, откривателят на вакси-
ната срещу бяса Луи Пастьор, 
е изпробвал своя продукт пър-
во върху себе се. Така доказал, 
че ваксината не застрашава 
човешкото здраве. Нещо, в 
което професор Шахин явно 
не е бил много сигурен. А пък 
директорът на Националния 
институт по алергични и зараз-
ни болести на САЩ Антъни Фа-
учи, който е и здравен съвет-
ник на президента Джо Байдън, 
бил оприличен на нацисткия 
доктор Йозеф Менгеле, който 
през Втората световна война 
правел експерименти върху 
евреи в концентрационните 
лагери. Д-р Фаучи през 2008 г. 
твърдял, че високата смъртност 
по време на испанския грип 
след Първата световна война, 
се дължала не на вируса, а на 
бактериална инфекция, при-
чинена от носенето на маски. 
Днес, същият призовава да 
се носят не една, а две маски. 
Той беше наречен от президен-
та Доналд Тръмп „бедствие за 
САЩ“, а днес е учуден защо не 
се наказва новинарската мре-
жа „Фокс Нюз“, позволила на 
журналистката от ЮАР Лара 

САМА - КАТО АНТОНИЙ 
СРЕЩУ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

НЕ ПРАВЕТЕ КАТО НАС!

Лоугън да го сравнява с Мен-
геле. По този повод Черил К. 
Чамли написала във „Вашинг-
тон Таймс“: „Сега д-р Фаучи 
иска да цензурира новините“. И 
на свой ред оприличила Фаучи 
на „продавач на змийска отро-
ва“. Т.е. на измамниците, обика-
лящи от град на град, предлагай-
ки чудодейни според тях лекар-
ства за всички болести, като 
например змийска мас.

Противници на набързо 
разработените експеримен-
тални ваксини и лекарства за 
коронавируса и неговите де-
сетки варианти, включително 
Омикрон, има навсякъде по 
света. Но само българите са го-
тови да платят по 300-400 лева 
за фалшиви зелени сертифи-
кати, когато истинските са 
безплатни. Само че на теория те 
се дават единствено на напълно 
ваксинирани или на преболе-
дували, притежаващи необхо-
димия брой антитела. Няколко 
търговци на фалшиви сертифи-
кати бяха засечени и арестувани 
в Сандански, Асеновград и Ра-
ковски, но колко ли още нераз-
крити продължават да практи-
куват този занаят? Наскоро тур-
ският журналист Арслан Булут 

разказа във вестник „Йеничагъ“ 
(06.12.2021) как един 50-годи-
шен италианец, живеещ в се-
верната провинция Пиемонт, 
се явил във ваксинационния 
център с поставена фалши-
ва ръка, понеже не искал да се 
ваксинира, а само да получи 
зелен сертификат. Медицин-
ската сестра останала смаяна от 
факта, че „ръката“ на фалши-
вия инвалид няма вени и уве-
домила полицията за измам-
ника. Дали „светлият“ му при-
мер вече не се прилага и у нас? 
Защо БЛС, който подгони до-
цент Мангъров за антиваксер-
ските му изявления, не реаги-
ра така и срещу бившия пре-
миер Бойко Борисов, тиражи-
ращ лъжата, че у нас се поставят 
ваксини с изтекъл срок? Про-
куратурата също подмина 
изцепките на „Лидера“, вмес-
то да започне разследване за 
саботаж на ваксинационния 
процес. И прокуратурата, и 
ятото прогерберски полито-
лози, социолози, социални 

антрополози и политически 
психолози, както и „медийни-
те мисирки“, които си затва-
ряха  очите за авторитаризма 
и простотиите на „Лидера“, 
днес оплакват запечатването 
на офисите на Петьо Блъско-
вия вестник „Труд“, който е 
„забравил“ да си плаща наема 
на Министерство на култура-
та. Главният редактор дори 
обвинява министерството, 
че не си било потърсило нае-
ма. Сякаш другите наематели 
чакат наемодателите да си по-
искат парите, за да им ги пре-
ведат. За всеки случай от ГЕРБ 
призоваха президента Радев 
да се намеси, вместо да обяс-
нят как при евентуално опро-
щаване на дълга на медията 
ще се избегнат обвиненията 
в нерегламентирано държав-
но подпомагане на частна ме-
дия.

Поразяващи са и комента-
рите за новото правителство и 
министрите в него. Бившият 
началник на кабинета на пре-

зидента Плевнелиев, понас-
тоящем политолог, професор 
Румяна Коларова, изрази съм-
нение, че Кирил Петков е завър-
шил в Харвард. Но забрави че 
любимият й „лидер“ Бойко Бо-
рисов е „доктор по дължината 
на маркуча на пожарната“, ако 
използваме определението 
на Татяна Дончева. Нима Фи-
лип Димитров, Жан Виденов, 
Иван Костов, Сергей Стани-
шев, или Бойко Борисов бяха 
завършили Харвард или Сор-
боната, преди да поемат пре-
миерския пост? На Станишев 
трудовият му стаж започна като 
министър-председател, а Бори-
сов е трупал политически зна-
ния и опит като пожарникар, 
бодигард, главен секретар на 
МВР и кмет на София, преди 
да основе ГЕРБ и да яхне Бъл-
гария за цели 12 години. Не 
блестяха с особено образование 
и министрите, някои от които 
той беше „харесал“ по разклони-
те на Родината. Само в Минис-
терство на здравеопазването 

се изредиха „експерти“, няма-
щи нищо общо с медицина-
та, като бившия юрисконсулт 
на психиатрията в Русе Десис-
лава Атанасова и бившия за-
местник-министър на финан-
сите Кирил Ананиев. Да не го-
ворим за другите кадрови по-
падения, едното от които стана 
причина ГЕРБ да се свържат с 
термина „калинки“. Така че тези, 
които критикуват неопитност-
та и образованието на евенту-
алните нови министри в коали-
ционното правителство, прили-
чат на бабата, която като гледала 
как агрономът крачи из кални-
те ниви, му казала: „Толкова си 
учил, да беше поучил още мал-
ко, че един тракторист да ста-
неш!“

Правителството на Кирил 
Петков няма какво хубаво да 
вземе от „най-успешното“ уп-
равление на Бойко Борисов. 
Трябва просто да изчисти до-
край Авгиевите обори, оставе-
ни от бившите управляващи, 
включително в държавната 
администрация, енергетика-
та, здравеопазването, образо-
ванието и екологията. Моде-
лът Борисов не е за следване, а 
за преследване! 

НЕ ПРАВЕТЕ КАТО НАС!

Един от лидерите на ру-
ската революция от 
1917 г. е Лев Давидо-
вич Троцки, чието ис-

тинско име е Лейба Давидович 
Бронщайн. Той развива теори-
ята за перманентната револю-
ция, при което неговият идеал 
е осъществяването на светов-
на революция. Троцки изди-
га и идиотския лозунг за „Ев-
ропейски съединени щати”. 
По време на революцията и след 
нея, Той критикува като реви-
зионизъм възможността за 
„Строителство на социализма 
в една отделна страна“, която 
идея споделят Ленин и Сталин. 
Троцки остава убеден в победа-
та на световната пролетарска 
революция. Той дори стига още 
по-далеч в своите „революционни 
идеи”, обявявайки се срещу се-
мейните ценности, които Ста-
лин държи да бъдат запазени.

Лев Давидович Бронщайн 
смята, че при успех на световна-
та революция, властта ще бъде 
на „работниците и селяните”, 
при което ще се създаде светов-
но правителство, според прог-
нозите на Маркс за световна 
революция. На практика ще се 

реализира идеята за наличие 
на безлична маса наемни ра-
ботници, както и за тотално 
равноправие между половете, 
т.е. заличаване на разликите 
между тях. Правителството ще 
упражнява насилие над тези, 
които не искат да изпълняват 
разпоредбите на революцион-
ната „световна пролетарска 
диктатура”. Идеята е да няма 
национални държави, да няма 
нации със своите традиции и 
нрави, а само интернационал-
на безлична общност. Това е 
идеалът на троцкистите. Те ще 
господстват чрез наднационал-
ни силови структури от типа 
на ГПУ, а медиите ще обработ-
ват идеологически съзнанието 
на работническата класа и  ин-
телигенцията, която ще е купе-
на или избита, ако не се подчи-
нява на интернационалната 
идеология.

Нека сега видим какво ни 
предлага глобализма? 

Ами то е почти същото: Све-
тът е едно „глобално село“ – няма 
национални държави или ако 
има, те са с твърде ограниче-
ни функции, няма народи със 
своите  култури, особености 
и нрави. Сега левите либерал-
ни неотроцкисти осъществя-
ват това чрез наднационална-
та бюрократична структура, 
наречена Европейски Съюз, 
който е проекция на идеята за 
Европейски Съединени Щати. 
Крайната цел в световен ма-
щаб е всеки да бъде „гражданин 

на света“, т.е. да има свят без 
граници. Ето, такъв е идеалът 
на глобалистите. 

Над тези интернационал-
ни безлични хора ще господ-
стват „наднационални” монопо-
ли, които разполагат с наемните 
работници, а корпорациите ще 
бъдат защитавани от надна-
ционално управление с помо-
щта на местните колаборацио-
нистки правителства и частни 
силови структури, т.е. от без-
контролни бандитски фор-
мирования. Това ще е и рай за 
наркотрафиканти и всякакви 
спекуланти, бандити и моше-
ници. Ще господства банкова-
та финансова олигархия, коя-
то в страните по целия свят ще 
е купила местните политици, 
правителства, медии, актьори, 
режисьори, социолози, поли-
толози, анализатори и т.п. про-
дажни полуинтелигенти, нари-
чащи се „експерти”, чиято зада-
ча е да държат в заблуда и под-
чинение местното население. 

Всичко това се организира и 
осъществява чрез дейци от све-
товен мащаб, какъвто е идеоло-
га на „Отвореното общество”, 
Дьорд Шорош, по-известен 
като Джордж Сорос, мегаспе-
кулант. Ето неотроцкисткото 
проявление на световното пра-
вителство. Тези продължители 
на делото на Лев Троцки обаче 
отиват още по-далеч, като ос-
вен нациите и дори расите, за-
почват да отричат и половите 
различия между хората. Спо-

ред тяхната либерално-глобална 
идеология, човешките индиви-
ди трябва да са безполова едно-
родна маса от идиоти. Впрочем, 
глашатаите на „отвореното об-
щество” приравняват идиоти-
те и бандитите с нормалните 
хора, нещо повече – за ненор-

малниците трябва да се полагат 
специални грижи. Над „права-
та” на бандитите бдят правоза-
щитници, а нормалните трудо-
ви хора, които носят цялата тая 
паплач на гърба си – тях кучета 
ги яли. Те трябва само яко да ра-
ботят и да мълчат!

Ето защо, много от левите 
либерали (съвременните троц-
кисти) от Източна Европа при-
еха с радост глобализма, докато 
автентичните леви патриоти и 
десни такива, които му се про-
тивопоставят, са в немилост. 
Това ясно се наблюдава в страни 
като Унгария, Полша и Чехия, 

където троцкизмът никога не 
е имал силни позиции. В Русия 
той също беше отхвърлен, осо-
бено сега, при управлението на 
Владимир Путин, защото още 
при Сталин руският народ успя 
да отхвърли антинационални-
те глобални идеи на Лйба Бран-
щайн - Троцки. У нас, за съжале-
ние, троцкизмът има по-силни 
позиции, които сега се проек-
тират в идеите и действията на 
родните „модерни леви”. Начало-
то бе дадено още през 1989 г., ко-
гато БКП бе оглавена от хора 
като Александър Лилов и Ан-
дрей Луканов, които стартира-
ха  промените с ликвидиране 
на Възродителния процес, оп-
люване на българските патри-
оти и приобщаване на страната 
ни в „международните структу-
ри”, както и с приемането на но-
вите „демократични ценности”. 
А тези „ценности,” както вижда-
ме, изключват патриотизма и 
защитата на националните ин-
тереси. Тяхната идея бе създава-
нето на „модерна лява партия” 
(разбирай антипатриотична та-
кава), което в крайна сметка се 
осъществи. Сега сме свидете-
ли как някои неотроцкисти от 
тази партия подкрепят Истанб-
улската конвенция, двуполови-
те бракове и т.п. „демократични 
ценности”. И става все по-ви-
дно, че разликата между класи-
ческия троцкизъм и неговата 
съвременна проекция – глобал-
ния ляв либерализъм, е твърде 
малка  или почти никаква.

Доц. Пламен ДАМЯНОВ

Лев Давидович Троцки
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В петък, 10 декем-
ври, бяха подписа-
ни коалиционните 
споразумения на  

партия „Продължаваме про-
мяната“, с БСП, „Има та-
къв народ“ и „Демократична 
България“. В събота, 11 де-
кември, президентът Румен 
Радев връчи мандат за съ-
ставяне на правителство на 
председателя на ПП „Про-

дължаваме промяната“ Ки-
рил Петков. Папка с вече 
съгласувания проекто-със-
тав и структура на минис-
терски съвет, веднага бе по-
лучена от президента Ру-
мен Радев. На извънредно 
заседание на 47-То Народно 
събрание, в понеделник, 13 
декември, се очаква да бъде 
утвърдено новото прави-
телство на Република Бъл-

гария. Ако то бъде гласува-
но и одобрено от народните 
представители,  БСП ще от-
говаря  за 4 министерства. 

На Пленума на Национал-
ния съвет, в петък, със 138 
гласа „за“ без „възрържали 
се“, и „против“, бяха утвърде-
ни министрите от Коалиция 
„БСП за България“. Корне-
лия Нинова бе утвърдена за 
поста зам.-министър пред-

седател и министър 
на икономиката. Инж. 
Георги Гьоков - за ми-

нистър на труда и социал-
ната политика;  Иван Ива-
нов - за министър на земе-
делието; Христо Проданов - 
за министър на туризма. 

„Нова Зора“ поздравя-
ва всички номинирани и им 
пожелава несекващи сили и 
всеотдайност към проблеми-
те на Отечеството, в името на 
великата отговорност за бъ-
дещето на българския народ 
и каузата на социалната соли-
дарност. 

Честито и на добър път!

Продължение от брой 44

Изводът от анализа на въз-
можностите за развитие на бъл-
гаро-северномакедонските от-
ношения налага решения, съ-
образени със съществуващата 
историческа реалност – дого-
варяне на форма за общо уп-
равление с цел изграждане на 
международно приемливо по-
литическо представителство, 
ускорено развитие и обедине-
ние на българската народност. 
Но за да се случи това е необхо-
димо да се отговори на повдиг-
натите от българския прези-
цент въпроси, да се формули-
рат ясни български позиции 
по всеки един от тях и да се 
предложат приемливи за две-
те страни решения, съобразе-
ни с националния интерес.

Формулирайки стъпките и 
действията, които  България оч-
аква от РС Македония да пред-
приеме, за да преодолее съпро-
тивата на българското вето сре-
щу започването на преговори за 
присъединяване към ЕС, българ-
ският президент идентифицира 
следните искания и решения на 
евентуални  спорни въпроси в 
двустранните отношения:

„Нашите сънародници 
да бъдат интегрирани 

пълноценно редом с другите 
народи“?

• Формулировката ни се 
струва неточна и подвеждаща: 
ако под „сънародници“ се имат 
предвид българите в т.нар. 
„Северна“ Македония те са на 
собствена територия, нямат 
и не могат да имат статута на 
сърбите, турците, ромите, вла-
сите, босненците и др., които 
са се заселили като имигранти 
от съседни държави, а турците 
и сърбите са останали след из-
теглилите се като завоеватели 
– Турция и Сърбия, след осво-
бождението на Македония. На 
мнение сме, че единствено ал-
банците биха могли да предло-
жат смислени аргументи в пол-
за на тезата за държавнотво-
рен народ, наред с българите, 
без претенции за държавност, 
тъй като Албанска държава съ-
ществува. Тя е съсед на Север-
на Македония и трудно би обо-
сновала национални претен-
ции към земята, която алба-
нците обитават в качеството си 
на македонски граждани, а не 

на етнически албанци. Всъщ-
ност в това е и разликата между 
етническите албанци и бълга-
рите, които обитават Северна 
Македония освен като северно-
македонски граждани и като ко-
ренно българско население на 
свое землище.

„Македонските българи“ 
да бъдат равнопоставени 
с другите седем съставни 

части от народа, вписани в 
Конституцията на РСМ.

• Така формулираното иска-
не налага следния коментар и 

уточнение: равнопоставеност-
та на гражданите в държава-
та се гарантира от конститу-
цията на страната и не може 
да се поставя в зависимост 
от каквито и да е отличител-
ни белези на индивида. По-
нятието „Македонски българи“ 
е несполучлив евфемизъм за 
българи родени или обитава-
щи географската област Ма-
кедония. „Македонски бълга-
ри“ няма, както няма добру-
джански, мизийски, тракий-
ски и т.н. българи, както няма 
„дървено желязо“. Има българи, 
родени в българското землище 
Македония, които са у дома си 
и се ползват от правата на всеки, 
роден българин. Ако понятието 
„македонски българи“ бъде за-
писано в Конституцията и за-
коните на РСМ, каквито гласо-
ве се чуват, това би било дис-
криминация по отношение на 
тези лица, тъй като определе-
нието, показващо ясно и не-
двусмислено националната и 
етническа принадлежност на 
дадено лице, ще бъде недопус-
тимо размита, а на практика – 
отречена. 

В Македонската Конститу-

ция т.нар. съставни части на 
народа не са изрично и ясно 
определени, но от функциите, 
които, съгласно някои разпо-
редби на Конституцията, упраж-
няват в различни управител-
ни органи, може да се направи 
извод, че се имат предвид ма-
кедонци (каквото и  да означава 
това), албанци, турци, власи, 
роми, сърби и босненци. По 
отделни поводи се споменават 
и хървати, торбеши, австрий-
ци, румънци. Не би могло да се 
твърди, че отделните етниче-

ски представители, формира-
щи групата „съставни части на 
народа“ биха могли да се опре-
делят като малцинства. Всич-
ки те са част от мнозинството 
македонски граждани. 

Предлага се т.нар. „македон-
ски българи“ да бъдат отчетени 
при преброяването, като отдел-
на етническа група! Отделна 
етническа група от коя дру-
га? При липсата на македон-
ски етнос? Преброяване в Се-
верна Македония следва да 
се извършва на македонски-
те граждани. Етносът може да 
бъде включен като допълните-
лен, незадължителен показа-
тел. Непосочилите етническата 
си принадлежност следва да се 
определят като българи, пред-
ставители на коренното насе-
ление. 

„Да се преустанови 
продължаващото системно 

унищожаване на българското 
културно-историческо 

наследство“?

• Искането е правомер-
но, тъй като сътвореното от 
българите е тяхно наслед-
ство, то им принадлежи и те 

носят отговорност за опаз-
ването и съхраняването му 
за поколенията. Това очевид-
но не бихме могли да очакваме 
от чуждата на македонската 
земя управляваща върхушка. 
От столетие, интересите меж-
ду управляващото малцинство 
и управляваното мнозинство 
на територията на Северна 
Македония, са конфликтни – 
малцинството се опитва да за-
личи следите от вековното 
присъствие на мнозинство-
то, за да обсеби създадените 

от него материални ценнос-
ти и да овладее командните 
лостове в държавата, да про-
мени идентитета на земята и 
обитателите й. Решение труд-
но би могло да се очаква от си-
лите, управляващи днес Се-
верна Македония в условията, 
при които бе създадена и се 
утвърждава държавата, при 
трайно изградените зависи-
мости и обкръжение от ми-
налото, настъпили с разпада 
на Югославия и последвали-
те разграбване и разруха. Без 
българската държава реше-
ние на Северномакедонската 
криза на идентитет не може 
да има. Единствено България 
разполага с адекватни сред-
ства, експертиза и механи-
зми за опазване на българ-
ското културно-историческо 
наследство, разполага с дос-
тъп до европейските центро-
ве по опазване на културните 
ценности като член на Евро-
пейския съюз и би могла да 
разчита на опита и интереса 
на цивилизована Европа. Не 
може да се оправдае с никак-
ви аргументи и да се приеме за 
нормално и допустимо залича-

ването на исторически или 
културни артефакти и дока-
то това продължава в Север-
на Македония, България не 
само трябва, но е длъжна да 
се противопоставя на започ-
ването на преговори за при-
съединяването й към Евро-
пейския съюз дотогава,  до-
като това варварско отноше-
ние към общото ни минало 
не бъде преустановено. Аргу-
ментът, че присъединяването 
на Северна Македония към 
Европейския съюз ще уле-
сни съхраняването на българ-
ското културно историческо-
то наследство в страната, може 
да послужи единствено като 
оправдание за продължава-
щото му заличаване, при съ-
ществуващите на Балканите 
норми за цивилизовани отно-
шения.

При създадените обстоя-
телства България е задълже-
на и отговорна да потърси 
помощ от ЕС за започване на 
незабавна инвентаризации и 
визуално документиране на 
всички предмети или обекти, 
част от българското културно 
историческо наследство, на 
територията на Северна Ма-
кедония!

Да се приемат „обвързващи 
решения по двустранните 
спорове“ в съответствие с 
международното право!

• Предложението е полез-
но, но има пожелателен ха-
рактер и така, както е форму-
лирано, е неизпълнимо. Ос-
новната причина затова е, че 
за много от възможните дву-
странни спорове между дър-
жавите, трудно биха могли да 
се намерят, а за други изоб-
що не съществуват норми на 
международното право. Това 
предложение би имало сми-
съл и би могло да се изпълни 
със съдържание ако т.н. „спо-
рове“ бъдат идентифицира-
ни, а българският национа-
лен интерес ясно дефиниран;  
ако се формулират позици-
ите на двете страни и се по-
търсят приемливи и защити-
ми от гледна точка на норми-
те на международното право 
и действащите между двете 
страни двустранни и много-
странни договори решения.

Да се преустанови 
изтънчената асимилация, 

на която са подложени 
нашите сънародници, като се 
интегрират пълноценно в РС 

Македония!

•  Изпълнението на тази 
препоръка изисква редица 
уточнения и допълнения. 

На стр. 8

СВИДЕТЕЛСТВАДЪРЖАВА НА ДУХА

Христо ТЕПАВИЧАРОВ 
посланик

България и Северна Македония– 
настояще и бъдеще

Съобщение

Уважаеми читатели, поради го-
лемия интерес свързан с книгата 
на Детелина Денчева „Лоното на 
европейската цивилизация“, редак-
цията ви уведомява, че разполага 
с ограничени бройки от тиража й, 
и все още можете да си я поръча-
те. Цена - 23.00 лв. За всички, които 
биха искали да я имат, ще припом-
ним проверения от времето способ 
за това: получаването на пощенския 
запис с изписан точен адрес на по-
лучателя и телефон за обратна 
връзка. Записът да е на сума, фор-
мирана от цената на съответната 
книга + 2,50 лв. за пощенски раз-
носки, изпратен на името на Мин-
чо Мънчев Минчев, в. „Нова Зора“, 
гр. София 1000, ул. „Пиротска“ 3.

Корнелия Нинова -  
Вицепремиер и министър 

на икономиката и индустрията

Георги Гьоков -  
Министър на труда и  
социалната политика

Иван Иванов -  
Министър на земеделието

Хпристо Проданов -  
Министър на туризма

ЗА ВЕЛИКАТА ОТГОВОРНОСТ 
ПРЕД ОТЕЧЕСТВОТО

Кирил Петков, Корнелия Нинова и Асен Василев
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Литературният код 
на македонизма

– препоръчителна,  пета доза 
– довършителна, шеста доза 
– ликвидационна.” (Впрочем, 
българинът добре помни, как-
во точно значат „ликвидацион-
ни решения” и „ликвидационни 
комисии”. Помним и резултати-
те от тяхната дейност, и може би 
точно затова се появяват подоб-
ни вицове!!)
По делата им ще ги познаете

„Идеята за бустер на бус-
тера – в контекста на вак-
синацията, каквато има във 
Великобритания, е имуноло-
гичен абсурд и безумие. Задъл-
жителната ваксинация (иму-
низация), каквато се опитват 
да въведат в Австрия, е фаши-
зъм. Който иска да се ваксини-
ра, нека се ваксинира. Целта на 
зеления сертификат е хората 
да бъдат накарани да се вакси-
нират. За децата ни този вирус 
не е проблем, те трябва да хо-
дят на училище,  на градини, на 
лекции... Трябва да живеят нор-
мално”, - казва в едно свое ин-
тервю инфекционистът доц. 
Мангъров, началник на Кли-
ника по детски инфекциозни 
болести – София.  Точно зато-
ва свое интервю, обаче, в толко-
ва „демократичното” ни обще-
ство, на което е отредено срам-
ното 112-то място по свобода на 
словото, БЛС, чрез Комисията 
по професионална етика, му  
потърси сметка за заявените  
професионални становища в 
отговор на журналистически 
въпроси. Един Акт за разпра-
ва с професионалист, който има 
смелостта да заяви публично 
свое мнение и позиция. „По де-
лата им ще ги познаете...”, - каз-
ва Библията!

Публикацията „Съд за ан-
тиваксъри” на Велиана Хри-
стова от в. ”Дума”, бр.230/ 
30.11.2021 г. също нажежи 
страстите в обществото ни до 
бяло. „Цялата работа е, че про-
дължава агресивната битка на 
антиваксърите срещу имуни-
зирането. Този път обаче няма 
място за  глезотии и просто-
тия. Далеч по-културни днес 
нации въвеждат задължителни 
ваксини, а някои държави са на 
път да криминализират анти-
ваксърството. Плещиш измиш-
льотини и застрашаваш живо-
та на хората – съд и затвор! 
Ние сме за доброволни ваксини, 
но здравето и животът на хо-
рата ни е по-мил.”, - безапела-
ционно обяви своята позиция 
авторката, която преставля-
ва, може би, и позицията на 
спомената  медия. Бурните ре-
акции и коментарите в соци-
алната мрежа говорят сами по 
себе си като преобладаващата 
оценка е „Позор!” Всеки прочел 
този журналистически пас-
квил има сериозна база за раз-
мисъл, както и за споменато-

то ниво на хуманност в „далече 
по-културните нации” през оп-
ределени исторически периоди. 
В  случая не визирам само ма-
совия геноцид по времето на 
„Третия райх” над евреи, сла-
вяни, непълноценни  групи 
хора и всички  инакомислещи, 
провеждан на територията на 
цяла Европа преди няколко 
десетилетия. Става дума преди 
всичко и за хуманизма, толе-
рантността и демократични-
те и общочовешки ценности 
на европейците по отношение 

например на „интеграцията” 
на ромите през вековете чрез 
асимилация, прогонване или 
унищожаване. Може би, трябва 
да си припомним, че „далеч по-
културните нации”, например 
като тези на датчани и норве-
жци, са прибягвали до ужася-
ваща насилствена кастрация, 
която са извършвали над ро-
мите до 70-те години на 20 век. 
И понеже Дания и Норвегия са 
правови държави, всичко това 
се е извършвало в изпълнение 
на съответни закони, за кои-
то преди години, властите в 
двете държави бяха принуде-
ни официално да се извинят. 
Толкоз за „по-културните и ци-
вилизовани нации с големите де-
мократични традиции”, пове-
чето от които с грозно коло-
ниално минало, които непре-
къснато ни се дават за пример 
днес! Но, нека караме „по-поле-
ка на завоите със задължител-
ните ваксини и криминализи-
рането на антиваксърството”! 
Защото българите не винаги 
уважаваме и спазваме зако-
ните. Явно имаме причини за 
това, защото България е преди 
всичко Държава на духа и на 
толерантността, възпитавана 
и култивирана с хилядолетия!
Панацея с етикет „щадящи”

Размисъл и сериозна об-
ществена загриженост обаче 
днес предизвикват условията, 
при които се разрешава на на-

шите деца и ученици  присъст-
вено обучение в класните стаи. 
Те са ясно дефинирани от Ми-
нистерството на здравеопаз-
ването,  които  се привеждат 
в действие от Министерство-
то на образованието. Изисква-
нето е: родителско съгласие за 
ежеседмично тестване на де-
цата! Отговорностите са поде-
лени: Въпросът дали ще се тест-
ват учениците или не, го решава 
Министерството на здравео-
пазването, а вида на тестовете 
се посочва от Министерство-

то на образованието след до-
питване до родителите. Родите-
лите, изправени пред избора 
онлайн обучение и социална 
изолация или тестове (щадя-
щи или назални) като всички 
родители, избират по-малко-
то зло! Тези, с етикет щадящи! 

Тези щадящи тестове, кои-
то се преставят като панацея за 
решаването на проблема с при-
съственото обучение на учени-
ците, от гледна точка на прак-
тическата си ефикастност, са 
направо смешни, ненужни и 
престъпно излишни като пре-
венция и финансово разхи-
щение за милиони!  По данни 
от министъра на здравеопазва-
нето всяка седмица е необхо-
димо да се осигуряват между 
500 000 и 700 000 теста за уче-
ниците, които обаче доказват 
само единични случаи на за-
раза в детската възраст! Какъв 
е тогава проблемът и необходи-
мостта да се правят тези гран-
диозни разхищения за на-
пълно ненужни тестове, кои-
то сами по себе си доказват 
своята излищност?!! В случаи, 
че някои от децата проявят и 
най-малки симптоми, ясно е, че 
загрижените родители ведна-
га биха ги завели за тестване 
в лабораториите, за да вземат 
по-нататъшни мерки в здравно 
отношение?!

Търсен ли е ефектът на 
„проблема”?

Така ги пощадихме децата, 
че обявеният за Будител на го-
дината учител по математика 
и физика Теодосий Теодосиев-
Тео, споделя с огромна загриже-
ност: „Една година онлайн обу-
чение връща страната с пет го-
дини назад във всички сфери.” За 
„ефекта” от социалната дистан-
ция и бума на нервно-психиче-
ските разстройства в децата и 
на самите родители, затворе-
ни заедно с тях в „хом” офиси-
те си, почти не се говори. Ня-
кога се изключваха учениците 

направили 10 и повече неиз-
винени отсъствия, сега при-
нудително  изгонихме всич-
ки от класните стаи и ги дър-
жим колкото се може по-дълго 
и по-далеч от тях.  По данни на 
МОН през миналата учебна го-
дина, отпадналите  ученици са 
20% - т.е., всеки пети ученик 
вече не учи! Ефектът за обще-
ството е направо разрушите-
лен!

Налагането на локдаун или 
прилагането на двойни стан-
дарти в законодателната ни 
практика, е другият сериозен 
проблем. За локдауна, части-
чен или пълен, е ясно, че сри-
ва икономиката и отнема пра-
вото на труд в редица сфери, 
че законово отнема или зна-
чително намалява средствата 
за препитание на стотици хи-
ляди граждани и то в страна-
та с най-ниските европейски 
доходи.  Обаче, широко прила-
ганият двоен стандарт, е гроз-
ното лице на политическо-
то лицемерие и демонстрира-
ната здравна „грижа” в обще-
ството! Децата са задължени 
и систематично се приучват 
да носят маски в продълже-
ние на часове, които им  отне-
мат така необходимия  кисло-
род за правилното развитие 
на подрастващия организъм, 
а в същото време, изявени за-
конотворци демонстрират, че 
законът не се отнася до тях! 

Глобяват се хора в метрото и 
на улицата, не се допускат на 
обществени места без маска и 
сертификат, но депутатите са 
освободени от подобни изи-
сквания, те са над тях! Двоен 
стандарт в най-уродлив вид, 
защото засяга живота, здраве-
то, правата и свободната воля 
на човека!

Българското общество оба-
че не е загубило надеждата си, 
защото се чува и силния глас на 
една нова прламентарна пар-
тия в лицето на „Възраждане”, 
която стои на принципната 
позиция за отмяна на дискри-
минационните „зелени серти-
фикати” и принудителната 
в същността си политика за 
ваксинация. Лидерът на пар-
тията Костадин Константинов 
призова: 

„Без двойни стандарти и 
референдум 

по въпроса за тяхното съ-
ществуване!” Престои да ви-
дим политическата чуваемост 
и отговорност на новото уп-
равляващо мнозинство в Пар-
ламента, относно този жизне-
но важен за всички българи въ-
прос.

Гражданското търпение 
в европейските страни има 
своите граници: В повечето от 
тях, където средната ваксина-
ция е в рамките на 65-80% от 
населението, изригна в остро 
неприемане и отхвърляне на 
наложените силово дискри-
минационни решения. 

В цяла Европа се надигна 
мощна протестна вълна сре-
щу тяхното задължително въ-
веждане и поредните частич-
ни и пълни локдауни. Мно-
гохилядни протести в Ни-
дерландия, Белгия, Австрия, 
Дания, Харватия, Брюксел и 
къде ли не, които се потушават 
със средствата на водни оръ-
дия, полицейско насилие и 
сълзотворен газ.

В Германия все повече дей-
ности  са позволени „само за 
ваксинирани и преболедували Ко-
вид-19”. Неваксинираните са в 
центъра на вниманието: ”Кой-
то не е въксиниран и не е пробо-
ледувал, ще може да ходи само до 
аптеката, до супермаркета и на 
лекар”, предлага Фридрих Мерц  
(ХДС). Той иска да усили още 
повече натискът спрямо не-
имунизираните и да бъде огра-
ничено правото им да работят. 
По-конкретно: „Нито един не-
ваксиниран в офиса, нито един 
неваксиниран депутат в Бун-
дестага, нито един неваксини-
ран студент в аудиториите и 
нито един неваксиниран фут-
болист на стадиона”. Това се 
отнася и до пътуващите в об-
ществения транспорт. Ясно е, 
че подобна силова и дискри-
минационна позиция, която 
посяга на елементарните чо-
вешки права и свободи, не би 
могла да се приеме без ответ-
на реакция. 

На стр. 10

РОГАТИЯТ СЕ КРИЕ ЗАД КРЪСТА! КОЙ СТОИ ЗАД ИГЛАТА?

От стр. 7
Първият въпрос, по който 

се налага внасяне на по-голяма 
яснота е свързан с предмета на 
препоръката: кой е предпола-
гаемият субект на „пълноцен-
на интеграция“ и в какво ще 
се състои тя? И на второ място 
кого наричаме „наш сънарод-
ник“ в този контекст?

Безусловно необходимо е 
да се набележат мерките, кои-
то се очаква да бъдат предпри-
ети от македонската държава 
и администрация, за да се по-
стигне „пълноценна интегра-
ция“ на нашите „сънародници“ 
и да се оценят резултатите по 
изпълнението им. Очакваме 
ли промяна на законодател-
ството, съдебната практика 
или във функционирането на 
централната и местната ад-
министрация? В кои области, 
кои отношения, кои лица? 
Кога ще поискаме РС Македо-
ния да признае за „наш съна-
родник“, по какъв начин, как 
ще се наричат тези македон-
ски граждани в обществото и 
като какви ще бъдат записа-
ни в държавните регистри на 
населението? Как ще се уста-
новява връзката с българска-
та държава или българската 
нация? Какви права и задъл-
жения ще поеме България 
към своите съграждани и  ма-
кедонски граждани и на как-
во правно основание? Лицата 
с двойно гражданство или със 
споделено местожителство – 
в Македония и в България, ка-

къв статут ще имат? Ще се из-
исква ли мнението и съгласието 
на всеки гражданин поотделно, 
когато се прилагат на практика 
мерките, приети с цел „пълно-
ценна интеграция“?

Замисълът на президент-
ското предложение за „пълно-
ценна интеграция“ на нашите 
сънародници в РС Македо-
ния е постигането на равно-
поставеност в обществото на 
всички граждани, без оглед 
на произхода, етническата 
принадлежност, материални 
възможности, пол, професия, 
месторождение и т.н. Предпо-
лага ли този процес обособя-
ването на малцинствени гру-
пи, с гарантирани от Консти-
туцията и законодателството 
права, предлагащи защита пра-
вата на малцинството, в случай 
на нарушения от страна на дър-
жавата или на нейни граждани 
от мнозинството? Политиката 
на обособяване е ли път към 
равнопоставеност и преодо-
ляване на различията? Бъл-
гарският етнос е коренен и 
обитава Македония от пре-
ди завоюването на Балканите 
от Османската империя, той 
не е нито малцинство, нито 
съставна част на нещо не съ-
ществувало. Той е оказал гос-
топриемство и е предоставил 
домакинство на останалите 
народностни групи, съставя-
щи днес северномакедонско-
то общество. Българите в РС 
Македония не могат да бъ-
дат малцинство, независимо 

от броя си, защото са били „у 
дома си“ още от преди поява-
та на македонизма и продъл-
жават да обитават собствено-
то си землище!

Обективните факти от 
нашата обща история трябва 

да бъдат признати такива, 
каквито са!

• Твърди се, че те не могат да 
бъдат подлагани на мултиперс-
пективно тълкуване! Факти-
те, отразяващи общата исто-
рия на българите, обитавали 
и обитаващи българското зе-
млище, в това число терито-
рията на Южна и Северна Бъл-
гария, Македония, Тракия, 
Румелия, Добруджа и т.н., не 
могат да имат различно зна-
чение. Те могат да се тълкуват 
различно в зависимост от вре-
мето, ат събитията, с които се 
свързват, интересите, които се 
отстояват от позоваващите се 
на тези факти, но това, в край-
на сметка, не ги променя. Лан-
сират се обвинения срещу ръ-
ководството на Северна Маке-
дония за кражба на история. 
Нашето разбиране е, че когато 
историята е обща, кражба не 
може да има. Възможна е под-
мяна на исторически факти с 
цел обслужване на конюнктур-
ни интереси на отделни групи, 
спорещи за приоритети или ав-
торство, но не и кражба на своя 
собственост.

Да се изкорени езикът на 
омразата

• Изгражда се убеждение, 

че под език на омразата се 
имат предвид прояви на не-
приязън или отричане на 
всичко българско, изгражда-
не на превратната предста-
ва за България в учебниците, 
музеите, историческите и па-
метниците на изобразител-
ното изкуство, публичните 
изяви, политическото гово-
рене! Създаваните настроения 
рефлектират върху отноше-
нието към българите в Север-
на Македония – утвърждава се 
неравнопоставеност, лесно се 
пристъпват границите на поз-
воленото и непозволено от 
закона и морала в отношени-
ята между хората в общество-
то. Липсата на ясни критерии 
за идентифициране на езика 
на омразата във всеки отделен 
случай, налага, както на бито-
во, така и на институционал-
но ниво,  да се прави разлика 
между език на омразата, като 
проява на държавна полити-
ка или израз на политическа 
позиция, от една страна и из-
явления или изказване на 
лично мнение от политик или 
от обикновен гражданин, 
който упражнява правото 
си на отговор или на защита 
срещу нанесена обида, клеве-
та, засегнат интерес и т.н., от 
друга страна!

Анализът на прояви на език 
на омразата показва, че той е 
заченат и е рожба на македо-
низма! Изкореняването му е 
невъзможно без отказ и кри-
минализиране на проявите 

на македонизъм. Това е един-
ственият път към помирение и 
уважение на традициите, ези-
ковите различия, изборът на 
идентичност и народностна 
принадлежност. Решения за 
различия, които се захранват от 
претенциите за наличието на 
македонска етническа иден-
тичност, противопоставяща 
се на българската идентич-
ност на мнозинството обитате-
ли на българското землище на 
Балканите, следва да се очаква 
времето и историята да пред-
ложат в бъдеще. Засега маке-
донизмът си остава рожба и 
проекция на сръбската поли-
тика за сърбизиране и дебъл-
гаризиране на Повардарието. 
Усилията на българския прези-
дент да запознае европейски-
те политически среди със същ-
ността на българската позиция 
по българо-северомакедон-
ските отношения, би следва-
ло да продължат и да се инсти-
туционизират чрез поддържа-
не на диалога, изпълнение на 
евентуалните двустранни до-
говорености и поемане от Съ-
вета на ЕС функцията на га-
рант за изпълнението им. 

Без България, трайно и 
справедливо решение за бъде-
щото развитие и утвърждава-
не на РС Македония в общото 
ни историческо пространство, 
няма и не може да има. Оч-
акваме разбиране и взаимно 
уважение.

 24 октомври 2021 г.

България и Северна Македония...
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Сертификатът е документ, 

удостоверение за даден зна-
чим факт. Съответно, серти-
фикацията е процедура за 
потвърждаване на съответ-
ствието, посредством незави-
сима от производителя и по-
требителя организация, която 
удостоверява в писмена фор-
ма, чрез Сертификат за съот-
ветствие, че продукцията съ-
ответства на определените 
изисквания.

С други думи, битието ни 
на човешки същества с га-
рантирани конституционни 
права и свободи, се свежда 
до „продукция съответстваща 
на определени изисквания”, до 
„нещо, на което се издава свиде-
телство за годност”. В случая, 
сертификатът  потвърждава 
собственост, но  не върху цен-
ни книжа или депозити в бан-
ка, а върху волята на човеш-
ки същества, подложени при-
нудително на въздействието 
на медицински експеримен-

тални течности, т.нар. „вакси-
ни”. Разглеждането и тълку-
ването на  ваксинацията (и 
сертификатите) като добро-
волни или принудителни, е 
в зависимост от предпочита-
на трактовка – де юре - тя все 
още е „доброволна”, де факто – 
„принудителна и задължител-
на”. Само при наличието на 
сертификати се възстановя-
ват отнети наши права – като 
присъственото обучение на 
студенти и ученици; допуска-
не до работно място; посеще-
ния в обществени места; кул-
турни и спортни мероприя-
тия и др.

Т.нар. „Зелен сертификат” 
е белег за „наличие на значим 
факт” (съвсем друг е въпро-
сът защо е толкова значим и 
за кого е значим!), който дава 
предимства на притежатели-
те си и дискриминира оста-
налите. В едни други, не тол-
кова далечни времена, „Жълта-
та звезда на Давид” бе също 
белег за наличие на „значим 

факт” като факта на принад-
лежност към унизена и обез-
правена човешка група. Това, 
дали Белегът (Сертификатът) 
отнема или възстановява 
права, в случая не е най-важно. 
Важното е че разделя хора и 
общество, че провокира об-
ществено напрежение и ос-
тро противопоставяне, че на-
рушава социалния мир и сри-
ва икономика, образование, 
култура и здравеопазване, че 
атомизира обществото чрез 
т.нар. социална дистонция. 

Налагането на 
сертификатите, 

а с тях на ваксинацията, от-
нема правото  на съмнение, 
правото на отказ, правото на 
свободния човек, за личен из-
бор. Вместо това му се предло-
жи, а в последствие бе отмене-
на Декларация за информи-
рано съгласие за медицинска 
манипулация със субстанция, 
непреминала клинични изпи-
тания, но с редица странични 
ефекти водещи до трайни ув-

реждания, инвалидизация и 
смърт! 

По дефиниция ваксините 
предпазват на 100% от боледу-
ване, а тази „ваксинация” нито 
предпазва от заразяване и бо-
ледуване, нито от предаване 
на зараза, нито от летален из-
ход. От две години обществото 
ни, чрез мощна и масирана ме-
дийна кампания, е облъчено 
от три постулата: 

1. Идват ваксините и край 
на кризата! 

2. Ваксинирайте се, за да не 
зарязявате другите! и 

3. Ваксинираните не боле-
дуват или ако боледуват, е по-
леко и няма да умрат! 

Като резултат: 
Дойдоха ваксините, но вак-

синираните заразяват, вак-
синираните умират, а Ковид-
кризата продължава!

На всеки кръгъл час от си-
ния екран, дузина ТВ медии съ-
общаваха и продължават да съ-
общават медицински сводки 
(толкова приличащи на военни 

такива) за заразени и почина-
ли, не за да информират, а за 
да нагнетяват страх и напре-
жение в хората, в резултат на 
което да луднат към ваксина-
ционните центрове. Хората 
действително „луднаха” от този 
съзнателно търсен и програ-
миран стрес и наложената со-
циална изолоция, но за ужас 
на много от главните действа-
щи лица, заели се  да се  спра-
вят с „пандемията”, не отидоха 
под иглата. Защото се опряха на 
мъдростта „Бързай бавно!”, на 
собствения си социален опит, 
здравият разум и информаци-
ята за резултатите от масова-
та ваксинация на Запад, къде-
то над 80% от населението от 
12 години нагоре е ваксинира-
но и продължават с поредни-
те допълнителни, т.нар. „бус-
терни” дози! Появи се дори и 
виц, че след петата игла, за по-
практично, ще се слага або-
кат!! И още един от серията че-
рен хумор: „Трета доза - вече 
задължителна, четвърта доза 

Вече и сиренцето в капана за мишки не е безплатно!
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На 9 и 10 декември американ-
ският президент Джоузеф Бай-
дън свика  „Сбор за демокрация“ 
(Summit for Democracy) с участи-
ето на 110 страни. Русия, Ки-
тай и Унгария не бяха поканени.

Д
емокрацията е безцен-
но наследство от за-
падната цивилизация. 
Моделът, който се фор-

мира в Новия свят в резултат  
смесването на различни фор-
ми на християнството, може 
да бъде определен като  „Де-
мокрация с американска специ-
фика“.

След Втората световна 
война (ВСВ) този модел стана 

част от националното могъ-
щество на Съединените щати 
и на изграждащия се едно-
полюсен свят  с  Америка на 
върха на пирамидата. Срещу 
други модели за демокрация 
и еднополюсен свят - (нацио-
налсоциализъм, а след разгро-
ма на хитлеристка Германия - 
срещу социалистическата  де-
мокрация),  САЩ водиха горе-
ща и студена войни.

Международната социалис-
тическа система и нейният мо-
дел за демокрация бяха рав-
нопоставени конкуренти до 
края на 70-те години, когато 
Китай се присъедини към ан-
тисъветския блок. Стратеги-

ческият баланс рязко се про-
мени. На Москва й се наложи да 
се противопоставя на два фрон-
та: западен и източен. През 
1991 г. СССР се разпадна. Ча-
стите от раздробения Съветски 
съюз приеха догмите на запад-
ната демокрация и се вклю-
чиха в световната капиталис-
тическа система. Китай започ-
на реформите на Дън Сяопин 
без претенции за самостоятелна 
икономическа и идеологическа 
роля, следвайки философия-
та на лидера си: „ Да се остава в 
сянка, да се натрупват сили и да 
се чака удобния случай“.

В началото на 21 век ру-
ският президент Владимир 
Путин, убедил се във вроде-
ната ненавист на англосакси-
те спрямо Русия, независимо 
от цветовете на нейното зна-
ме, открито застана в Мюнхен 
(2007 г.) срещу хегемонията на 
Запада.

В Китай Си Дзинпин пред-
ложи на своята нация дълго-
срочната програма „Китай-
ска мечта“ (2012 г.) и посочи 
пътя за „великото Възраждане“, 
а именно СОЦИАЛИЗЪМ С КИ-
ТАЙСКА СПЕЦИФИКА. Тази 
стратегия се възприе от комуни-
сти и националисти, а младите 
китайци повярваха, че „Мечта-

та“ ще може да се реализира 
по време на живота им. В реал-
ността на плана се убеди и въз-
растното поколение, след като 
за 8 години беше изпълнен 
първия му етап – ликвидира-
не на бедността.

Китайският народ проявя-
ва дисциплина и солидарност 
(доказа го с контрола над  CO-
VID-19) без да проявява съм-
нение в политическата систе-
ма базирана на „социализъм с 
китайска специфика“.

На този фон рязко изпъкна 
импотентността на държав-
ното управление в САЩ - ужа-
сяващ брой на починалите от 
COVID-19; ръст на безработица-
та; погроми на черните амери-
канци под лозунги за „общочо-
вешки ценности“ и мултикул-
турализъм; остарялата изби-
рателна система предизвика 
съмнения в победата на Демо-
кратическата партия; бунт и 
щурм на Капитолия.

Първото нещо, което  „спя-
щият Джо“ потвърди със за-
почване на своя президент-
ски мандат, беше курс на Сту-
дена война срещу Китай. 
Общо взето това  не беше нео-
чаквано. Сред главните течения 
в ръководството на Демокра-
тическата партия се открояв-

ат „неокони“-те или неокон-
серваторите. Те са силни тра-
диционно в президентската 
администрация, Държавния 
департамент, разузнаването, 
СМИ и в Холивуд.
Неоконс като идеологическо 

течение 

„Църквата” но Троцки се 
зароди и разви в Ню Йорк 
през 20-те и 30-те години на 
20 век. Едно от малкото висши 
учебни заведения, в които при-
емаха евреи, стана огнище 
на болшевизъм и на неговия 
троцкистки уклон. След убий-
ството на Троцки неговите по-
следователи култивираха не-
навист към съветската власт и 
всички други форми на социа-
лизъм, освен към тяхната. Въз-
никна квазирелигия, провъз-
гласяваща американците за 
„избран народ“, а тяхната стра-
на  САЩ - за имаща естествено-
то право да управлява света, 
да налага истината и да наказ-
ва непокорните.

Неоконите се опасяват, че 
социализъм с китайска специ-
фика  може в недалечно бъдеще 
да стане главният съперник на 
тяхната квазисоциалистиче-
ска вяра. Най-близкото обкръ-
жение на  Байдън се състои от 

неокони-ветерани като съпру-
зите Клинтън и Обама и стана-
лите  висши чиновници - те-
хни бивши помощници като 
Антъни Блинкен и Джейк Съ-
ливан. Именно те са тези, кои-
то подтикват стопанина на Бе-
лия дом към възстановяване 
на загубеното влияние в меж-
дународните организации, 
към скалъпване на нови  воен-
ни блокове от типа на АУКУС и 
към създаване на нови демокра-
тически обединения от типа на 
„Демократичен алианс“.

Неоконите са на път да 
подновят и предприемат кон-
траатака и престарелият 46-
ти президент на Съединени-
те щати вече даде сигнал. Не-
отдавна той заяви: „Ние прежи-
вяваме преломен момент между 
две гледни точки. Едни смятат, 
че пред днешните предизвика-
телства най-добрият избор е 
автокрацията. Ние сме тези, 
които смятат, че демокрация-
та е необходима за преодолява-
не на тези предизвикателства.“

Към антикитайски 
интернационал

На 9 и 10 декември прези-
дентът Байдън свика „Сбор за 
демокрация“ под лозунга „Да 
спрем отклонението от демо-

крацията и ерозията на граж-
данските права и свободи в це-
лия свят“. До Байдън нито 
един американски лидер не 
бе събирал под знамената си 
повече от 100 страни в све-
та. Във Вашингтон смятаха, че 
собствените им сили са доста-
тъчни за противопоставяне 
на съперниците. Сега ситуаци-
ята се промени и перспекти-
вите за противопоставяне на 
два съперника едновременно, 
изглеждат съмнителни. Като 
противници през последните 
години са посочени Китай и Ру-
сия. Но само сляп не би видял, че 
главната мишена в обозримо 
бъдеще ще стане именно Ки-
тай, който вдигна падналото 
на земята знаме на социали-
зма и успешно гради „социали-
зъм с китайска специфика“.

Съвременна Русия не гене-
рира глобални идеи, които да 
застрашават „демокрацията с 
американска специфика“.

На Вашингтон беше необ-
ходима идеологическа съста-
вляваща, за да затвори около 
Поднебесната империя пръс-
тен от военни блокове и дого-
ворености за икономически и 
технологически санкции.

Съединените щати не за 
първи път привличат съюзни-

ци за сдържане на Китай. Да си 
спомним за Корейската война 
(1950-1953 г.). В разпалената от 
САЩ Виетнамска война (1965-
1973 г.) взеха участие 8 страни. 
В Афганистанската операция 
(2001-2021 г.) се присъединиха 
49 страни (включително Бълга-
рия, б.пр.). Но това бяха регио-
нални войни. Сега Вашингтон 
играе глобално. Затова свик-
ва този „Сбор за демокрация“ с 
цел от 100 страни-участнички 
да се учреди нещо като „Анти-
китайски интернационал“. Ще 
бъде ли по обхват и ефективност 
подобен на Коминтерна, про-
съществувал от 1919 до 1943 г., 
скоро ще покаже бъдещето.

Замисълът може и да не се 
осъществи. На Байдън и „не-
оконите“ е възможно просто да 
не им стигне времето да реали-
зират лозунга: „Противници на 
Китай от всички страни, съеди-
нявайте се!“ Все повече страни 
са разочаровани от американ-
ското управление на светов-
ните проблеми, от слабеенето 
на хегемона (фиаското в Афга-
нистан, 2021), превръщащ се в 
„книжен тигър“, който може да 
бъде победен и със стари вин-
товки.

От друга страна все повече са 
страните, които желаят прос-

перитет с развиване на тър-
говски и икономически връз-
ки с Китай. Те не се съмняват, 
че скоро Китай ще стане  пър-
ва световна икономика, спаси-
телен пояс и най-важният пазар 
включително и за най-близките 
съюзници на Америка. За тях 
да се включат в Антикитайски 
Интернационал означава да 
застрашат милиони работни 
места и да загубят милиарди 
долари от търговия.

Пълното обкръжаване на 
Китай изглежда невъзможно 
и по още една причина. Най-
близкият му съсед - Русия има 
обща граница с него от 4000 
км. Освен това продължава 
сближаването на Китай и Ру-
сия, надхвърлящо обичайните  
отношения между съюзници. 
Продължава и дистанциране 
на Русия от „мирното съвмест-
но съществуване“ със Запада, 
особено с Америка. Нахлули-
те след разпадането на Съвет-
ския съюз западни ценности де-
валвират пред очите ни. Русия 
трескаво търси собствен  мо-
дел за икономическо и духов-
но развитие, за „демокрация с 
руска специфика“. Един меж-
динен вариант беше предло-
жен  от Владимир Путин като  
„здравословен консерватизъм“.

Шансовете да се създаде Ан-
тикитайски Интернационал, 
на базата на ценностите на аме-

риканската демокрация,  ми се 
струват съмнителни по няколко 
причини. В ход е саморазруша-
ване на основите на тази демо-
крация, пренаписване на ис-
торията на американската на-
ция; поощряване на отмяната 
на нормалния начин на жи-
вот: смяна на пола, разруша-
ване на семейството, на нрав-
ствените устои и поведение.

В подобни условия, инициа-
тивата за провеждане на „Сбор 
за демокрация“; изглежда като 
намерение на собственичка 
на публичен дом да дава уро-
ци по морал на момичетата от 
девическото училище.

„Сбор за демокрация“ явно 
се насочва срещу преоблада-
ващите течения  на глобална-
та политика, срещу многопо-
лярния  свят. Може би затова 
той ми напомня на последния 
парад на войските на Наполе-
он преди битката при Ватерло.

Превод  
Румен ВОДЕНИЧАРОВ
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Подобно на Словения, къ-
дето Словенското правител-
ство планираше да наложи 
задължителна ковид-вакси-
нация от 1.10.2021 г. за служи-
телите от държавния сектор, 
с изключение на преболеду-
валите, но Конституционни-
ят съд спря прилагането на 
разпоредбата като противо-
конституционна. Това съоб-
щи словенската агенция СТА.

 „Зад кръста стои дяволът!” 
Кой стои зад иглата?

Гражданска инициатива 
срещу използването на ковид-
паспортите  („зелен септифи-

кат”) във Финландия събра 
необходимия брой подписи 
от поне 50 хиляди и вече може 
да бъде предадена за разглеж-
дане в парламента. На 15 ок-
томври Финландия одобри 
използването им, но то про-
тиворечи на Конституцията,  
тъй като дискриминира граж-
даните и ги поставя в  различ-
но положение. Затова ковид-
паспортите (сертификатите) 
трябва да бъдат незабавно 
отменени. През ноември дру-
га петиция – срещу изисква-
не на сертификат за достъп 
до работно място, събра дос-
татъчно подписи. В момента, с 
две дози ваксини в страната, 
са ваксинирани 80% от насе-

лението над 12-годишна въз-
раст. Но, както казва мъдрост-
та от вековете: „По-добре късно, 
отколкото - никога” или по ду-
мите на Дж.  Гарибалди (1807- 
1882): „На поробените народи 
не им остава нищо друго, освен 
правото на въстание”.

Испанецът Сервантес 
(1547-1616) живял и творил 
в най-тъмните и мрачни ве-
кове на европейското Сред-
новековие, един от най-голе-
мите хуманисти, бе се прови-
кнал: „Зад кръста стои дяво-
ла!”. Може би днес трябва да се 
запитаме: „Кой стои  зад игла-
та”?!

Някога един от най-значи-
мите европейски философи 

Дидро (1713-1784), бе казал: 
„Фанатичната борба на Църк-
вата срещу науката, е най-по-
зорното явление в историята 
на Европа”. Днес също се води 
подобна фанатична борба, но 
от страна на глобалния ка-
питал срещу демокрацията, 
правата и свободите на хо-
рата, срещу здравето, живо-
та и правото им на свободен 
избор.

 Личната отговорност на 
нашите политици е огромна 
и дано те осъзнават добре 
това свое задължение и отго-
ворност към съдбата на наро-
да си! Не само по отношение на 
третирането на българите като 
„продукция съответстваща на 

определени изисквания”, както 
ни определя Сертификатът 
за годност, но и по всички въ-
трешни и международни въ-
проси, които определят жи-
вота на една достойна нация 
с хилядолетна история с ог-
ромен цивилизационен при-
нос!

 „Когато необходимостта 
ни принуждава да използваме 
искрени думи, маската пада и 
ние виждаме мъжа.” - казва Лу-
креций. 

Нека използваме искре-
ните думи, а не двойни стан-
дарти в живота си и нека мас-
ките паднат, за да видим ли-
чността на политическия 
мъж! 
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Уважаеми читатели,

До 15 декември може да се 
абонирате за в. „Нова Зора“. 
През 2021 г. често се обръща-
хме към вас да ни подкрепите в 
абонаментната кампания. Така 
и остана неизпълнена задачата 
за 1000 годишни абонамента. 
По тази причина поради драс-
тичното поскъпване на хар-
тията, електроенергията и пе-
печатарските услуги, се нало-
жи след 18 години, цената на 
един брой да бъде променена 
на 2 лв. Повече от всякога оба-
че обществото ни се нуждае от 

убедени защитници. Не само 
защото годината е особено ва-
жна, преминаха вече изборите 
за парламент и за президент, 
но за да пребъде България, ни-
кой не бива да остане безучас-
тен в битката на истината с лъ-
жата. Подкрепете ни.

Разпространението на вест-
ника, по независещи от нас 
причини, все така продължа-

ва да бъде ограничено. Абона-
ментът за сега е най-сигур-
ният начин,  „Зора“ да участ-
ва в битката за България. Отно-
во ви призоваваме: във всяка 
пощенска станция може да 
осъществите вашата подкре-
па с абонамент за 2022 г. Мо-
жете да се абонирате за 1 ме-
сец, за тримесечие и полуго-
дие. Абонаментът за всички 

тях се изчислява съобразно 
на вторниците умножени по 
2 лв.

Каталожният номер на 
„Нова Зора“ е непроменен - 
311.

Всеки вторник очаквай-
те „Нова Зора“. Търсете го и го 
разпространявайте.

Можете да се абонирате и в 
офисите на ДОБИ ПРЕС. Редак-

цията на вестника има договор-
ни отношения с тази фирма.  

Същото може да направи-
те и чрез пощенски запис за 
избрания от вас срок на ад-
рес: София 1000, ул. „Пирот-
ска“ 3, за Минчо Мънчев Мин-
чев. Особено е важно да бъде 
изписан точния адрес и име-
то на получателя, както и теле-
фон за обратна връзка.

Допълнителна информа-
ция може да получите на тел. 
02 985 23 05;  02 985 23 07, как-
то и на мобилни телефони: 0879 
140 122 и  0894 66 49 00. 

РОГАТИЯТ СЕ КРИЕ ЗАД КРЪСТА!
От стр. 12

Ако искате да имате бъ-
деще, трябва да се изправи-
те срещу тези, които искат да 
ви го купят срещу шепа евтини 
дрънкулки, както са направили с 
кореното население на Америка 
преди не чак толкова много го-
дини. Тези хора ще дойдат при 
вас и ще ви обяснят, че когато 
държавата се грижи за свои-
те поданици, това е робство, 
а свободата е възможна само 
тогава, когато се надпреварва-
те един с друг. Те ще замъглят 
вашия ум, предлагайки на тяло-
то ви хиляди удобства и ненуж-
ни, и извратени удоволствия, 
които обаче, за да ги получите, 
ще трябва да жертвате душата 
си и ценностите на дедите ви. 

И всичко това те ще напра-
вят за печалба. Печалба, зад коя-
то се крие огромна кражба. Те 
ще дойдат и ще купят ваше-
то бъдеще и това на децата ви с 
пари и вие, ако не сте внимател-
ни, ще попаднете в техните из-
кусно заложени капани. 

Тези хора са извратени чу-
довища. За тях работата не е об-
ществено-полезен труд, а начин 
за трупане на богатства. Ако им 
се предадете, не след дълго ще 
намразите не само работата, 
но и живота си.

Аз ще ви кажа как да ги по-
знаете. Те винаги ще ви гово-
рят за печалба, за икономиче-
ски растеж, за конкурентос-
пособност, за пазари, но ни-
кога няма да кажат и дума за 
достойно заплащане на тру-

да, социални грижи, безплат-
но образование и здравео-
пазване. Те ще поискат вашия 
труд, но няма да искат да пла-
тят за него. Ако се съгласи-
те да им работите, ще загуби-
те бъдещето си. Вие трябва да 
се изправите срещу тях. Срещу 
малцината, държащи световно-
то богатство. И трябва да го на-
правите ЗАЕДНО. А за да сте за-
едно, трябва да си имате дове-
рие. Нещо, което те ще се опитат 
да подкопаят по всевъзможни 
начини. Ако искате да спече-
лите, трябва да се откажете от 
парите им и дори да ви пред-
ложат баснословни суми, да 
не продавате труда си за тех-
ните пари. 

Вашата победа ще дойде то-
гава, когато сте успели да се 
обедините всички. Когато бла-
годарение на това обединение, 
сте изградили едно ново обще-
ство, чиято висша цел е общо-
то благо, а не паричната пе-
чалба и жаждата за лична соб-
ственост. 

Парите могат да същест-
вуват и без да се използват за 
трупане на печалба, а печал-
бата може да не се измерва в 
пари. Нима има по-голяма пе-
чалба от това вие и децата ви да 
сте здрави, образовани и ре-
зултатите от труда, който по-
лагате, да се усеща от всички 
и да допринася за благото на 
всички, а не на малцина алчни 

и хищни капиталисти?
За тях, вие не сте нищо по-

вече от това, което произвеж-
дат огромните им фабрики, а 
именно - стоки за еднократна 
употреба. 

Братя и сестри от целия 
свят, 

обединявайте се, включе-
те се в борбата срещу хищна-
та същност на налагания ви 
обществено-икономически 
модел. Помнете, че срещу вся-
ко изкушение, което ви пред-
лагат и вие вземете от тях, те 
получават част от вашето бъ-
деще.

Отхвърлете парите им, ра-
ботата им и ценностите им, и 
ще бъдете свободни. Животът 
ви ще има смисъл. 

Не се страхувайте да се 
изправите срещу тях, защо-
то именно вие сте основата, 
върху която те градят своята 
власт и трупат своето богат-
ство. 

Изправете се и те ще пад-
нат.“

Прощалното писмо на Фидел 
Кастро до всички хора по света 
бе разпространено от Кубинска-
та национална телевизия. 

Публикуваме пълния текст 
на писмото.

ИЗПРАВЕТЕ СЕ И 
ТЕ ЩЕ ПАДНАТ!

Юрий Тавровский (1949) е руски 
специалист за страните на Югоиз-
точна Азия. Избродил е като пъте-
шественик Китай и Япония. На-
писал е няколко книги, една от 
които „Новият път на коприната. 
Най-важният проект на 21 век“ - 
преведена и в Китай. В последната 
си книга „Америка срещу Китай. 
Поднебесната се подготвя на фона 

на пандемията (2020)“, както и в последните си статии, Тав-
ровски убедително показва, че САЩ предприемат всичко 
възможно, за да отслабят най-опасния си конкурент, да по-
стигнат преформатиране на света и да осуетят неговата мно-
гополярност. Новият замисъл на президента Байдън за „Сбор 
за демокрация“, е само част от стратегията на „неоконите“. Но 
„стратегическото партньорство“ между Китай и РФ, постиг-
нато с Московския договор (2001), е много вероятно да осуе-
ти идеята за Антикитайски Интернационал.

НА ЛИБЕРАЛИЗМА
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ИЗПРАВЕТЕ СЕ И 
ТЕ ЩЕ ПАДНАТ!

КЪДЕТО БОЛКАТА 
Е НАЙ-ЖЕСТОКА

Антология

Р
ядко съм толкова категоричен, 
но след като в душата ми трайно 
се настаниха стиховете на Атанас 
Капралов, изпитвам вътрешна 

необходимост да заявя категорично – той 
е един от големите поети на съвременна 
България. Имаме си достатъчно „постмо-
дернисти“, „акробати на лиричната кло-
унада“, имаме „нови политически бардо-
ве“, имаме дори „сатанисти на словото“, 
но сред малцината истински модерни – 
и надявам се, надвременни – наследни-
ци на великата ни класическа традиция, е 
неговият сборник с творби „По мярка на 
духа“, представен от великолепното пло-
вдивско издателство „Летера“ с неверо-
ятни цветни фотографии от Соня Стан-
кова. Още през 2006 г. поетът обеща „жи-

вотът да избухне отначало/ в мистич-
ната родина на духа!“. Това са редове от 
неговото програмно стихотворение „Към 
върха“. Подобна свръхвисо-
ка амбиция е по силите само 
на най-големите, а Капра-
лов разговаря като равен 
с равен с тях – той влиза в 
нетезисен, интелектуален и 
емоционален диалог с Пейо 
Яворов и с Димчо Дебеля-
нов, с Никола Вапцаров 
и с Пеньо Пенев, с Атанас 
Далчев и с Биньо Иванов... 
Отхвърля с презрение „псев-
докласическия трафарет и псевдоаван-
гардната претенция“. С ясно съзнание, че 
„болното общество няма как да лансира 

„здрава поезия“, дълбае там, където бол-
ката е най-жестока.

Такава е поантата от срещите с по-
етичната вселена на Атанас 
Капралов, роден и закърмен 
със светлина, насочен към 
най-високите върхове, откъ-
дето орловият му поглед виж-
да грешната ни твърд като на 
длан и не се бои да се гневи и 
да я люби. Радвам се, че в него 
никога няма да стихнат сти-
хиите, превърнали сърцето му 
във „висока мишена“.

Откъс от предговора „В мистичната 
родина на духа“ от литературния критик 
Георги Цанков

Вярност
Живот, 
не ме предавай точно днес.
С проплакал покрив родовата къща
ме вика да я утеша поне, 
че от небето дядо ми се мръщи.

Живот,
не ме предавай точно днес.
Без мен съпругата ми –
стая цветна –
ще стане мрачен сейф за мъжка чест...
А обещах до края да й светя.

Живот,
не ме предавай точно днес.
Децата ми сами да ходят искат,
но спъват се, 
охлузват колене
и още търсят в мен опора близка.

Живот,
не ме предавай точно днес.
Добрите българи от хала скотски
далече бягат.
Гибелно.
Без вест...
Без мен кой да им каже,
че народ сме?

Дори земята ще обърне ход
без мен –
по знак на злото!...
...Но тогава:
аз просто ще умра за теб,
живот…
А ти и след смъртта не ме предавай!

Вечни присъди

Зимно капричио
Ти можеш да ме имаш
чак утре...
А сега:
тъгувай ме, любима,
с най-зимната тъга!

Сама пред стъклописа
замръзнала анфас:
тъгувай мойте мисли,
усмивка, пръсти, глас...

Аз смътно ще те чувствам
по въздуха стипчив.
Тъгувай ме със устни.
Но повече – с очи!

И знай, че бродя тихо
там някъде – в снега,
какъвто ме родиха
сълзите ти,
тъга.

Отричан. Бит. Раняван.
Премръзнал. Сам...
Готов
с дъх лед да разтопявам
за капчица любов!

Тегнат вечни присъди
над героите наши...
Искаш Левски да бъдеш,
но въжето те плаши.

Влизаш в Ботева диря,
ала изстрел те връща.
Щом не ти се умира,
стой до книгите вкъщи.

Не блести над тълпата
с Яворовото слово,
че те чака разплата 
и с куршум,
и с отрова.

Не търси рими върли
за властта – 
като Гео.
Инак тя ще те хвърли
в свойта пещ –
да се грее...

Можеш само с букети
паметници да храниш.
Tе растат до небето!
Tи се свиваш до рана…

И разбираш героят
за какво тук е всъщност:
да умре за теб в боя,
в който ти днес отсъстваш!

ИЗБОР
Все си казвам
човече божи,
поживей за плътта си дива!
Само с гола душа – не може.
Само с голо сърце – не бива.

Трябва в този живот коварен
рог от дявола да си купиш,
вместо в скрупули да се харчиш
и да търсиш човека с лупа...

Все си казвам.
И все преглъщам.
Тихо.
Бавно.
И надълбоко...
Ех, ти ангелска моя същност,
колко ада ми костваш, колко!

Ако имаха капка смисъл
твойте блянове допотопни,
аз на дните си хляба клисав
щях да дъвча с усърдност попска.

Но сега само свивам устни
и пребърсвам потното чело:
като виждам – какво пропускам,
а не виждам – какво печеля.

• Прощално писмо на Фидел Кастро до всички хора по света
„Другарки и другари,  
братя и сестри от целия свят!

Моето време изтича. През целия си живот 
съм се борил за справедливост и достоен жи-
вот за всички хора по света. Винаги съм же-
лал Куба да бъде пример за това, че е възмож-
но хората да живеят в разбирателство и да се 
развиват не за сметка един на друг, а заедно, 

с общи усилия. Много скоро вие ще застанете 
пред избора между това да се откажете от бъ-
дещето на децата си за сметка на илюзорната 
сигурност в настоящето или да се борите за 
бъдещето на децата си, понасяйки лишения-
та на днешния ден. Куба направи избора да по-
несе лишенията, именно в името на бъдещето. 
Тази битка не се печели. Тя е вечна. 

На стр. 11

Атанас КАПРАЛОВ


