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Пиянството на половин народ
• Шоуто в България приключи
•Предстои зрелищен спектакъл

Н

а 4 април 2021-а Слави
Трифонов слезе от артистичната сцена, където триумфираше под
аплаузите на възторжената публика повече от 30 години, за да се
качи на политическата сцена,
където аплаузи почти няма. Стремежът му най-после "да натрие
носа" на всички политици, които
осмиваше с убийствен сарказъм
в скечовете си, доби политичеВалерия ВЕЛЕВА
ски очертания.
Шоуменът успя да "продаде" успешно на 562 000 българи "фабриката си за мечти" и те го катапултираха на политическия връх.
Сега вместо за скечове, възрожденски песни, гневни статуси във
Фейсбук и заклинания, шоуменът-политик Слави Трифонов
трябва да мисли как да състави правителство, как да си уреди
парламентарно мнозинство, как да пише законопроекти, как
да взима икономически решения, как да излезе на международната сцена, където го чакат политически акули.
Пиянството на половин милион българи.
Защо Слави спечели?

Защото политиците на прехода се самозабравиха в арогантността, самоизтъкването, злобата, агресията и противопоставянето, което отврати обикновените хора. Защото превърнаха политиката в шоу, властта - в далавера, защото в парламента
щъкаха лакеи и търгаши, а не законотворци. Защото захвърлиха
достойнството си и сринаха авторитета на държавата.
На стр. 2

ВИДОВДЕН Е НЕИЗБЕЖЕН

На стр. 6

Валентин Вацев пред „Нова Зора“, в разговор с Петър Волгин в предаването на БНР „12+3”, (5.4.2021 г.)
П.В.: Г-н Вацев, имаше ли
нещо, което особено силно да
ви изненада от тези изборни
резултати?
В.В.: Не. Имаше изненади, но
чак особено силни изненади нямаше. В края на краищата в политиката винаги става това, което може да стане и не става това,
което не може да стане. Аз обаче бих започнал с крачка малко
назад и встрани. Българските
политолози и българските политически анализатори са изпаднали в ненужен технологизъм. Така те виждат вторичните
и маловажни неща, но са далеч
от шанса да направят реалното историческо обобщение.
Аз смятам че трябва да се каже
например, че днес е първият
ден на следващия политически цикъл. Тъй като вчерашният ден беше последният ден
на 30-годишния политически
цикъл, който започна в БългаISSN 1310-8492

ДЕН ПЪРВИ НА ЕДНА ОЧАКВАНА
ПОЛИТИЧЕСКА КАТАСТРОФА

Петър Волгин

Валентин ВАЦЕВ

рия пролетта на 1990 г., а вчера завърши.
П.В.: Чак толкова ли виждате променен политическия
пейзаж? Все пак да не забравяме, че партията, която управлява повече от 10 години,
продължава да бъде първа политическа сила. Това едва ли
е факт, че има такава голяма

промяна?
В.В.: Въпреки това аз продължавам да твърдя, че завърши цял политически цикъл с
катастрофа на досегашната
политическа система. Първо:
Партията на българското чиновничество повече няма техническа, логическа и законна
възможност да управлява под
ЗОРА Е !

името ГЕРБ, както досега управляваше. Второ: Набедената
за пълна опозиционност партия БСП преживя катастрофа
поради две причини: първата
причина е, че тя се превърна
в бойно поле между „Свидетелите на Станишев“ и „Корнелистите от седмия ден“. Партия,
на която елита е разцепен, не
може да побеждава! Втората
по-сериозна причина за катастрофата на БСП, за нейната трета политическа позиция
е фактът, че те не използваха
времето след последния конгрес, за да направят действителна политическа промяна.
Истината е, че многобройните
български социалисти по правило не членуват в БСП. Така
не се печели. България е пъл-

на със социалисти, които отказват да членуват в БСП и се обиждат от самото предположение че
са там.
П.В.: Може би не припознават БСП като истинска социалистическа или лява такава
партия?
В.В.: Разбира се. БСП не
можа да извоюва своята собствена социалистическа идентичност и й е напълно заслужено третото място в новата българска политическа система.
Трето: Партията на баланса и
опосредняването ДПС не съумя да удържи досегашните си
позиции. ДПС вече няма да бъде
нито балансьор, нито уравновесяваща балансирана сила в
българския парламент.
На стр. 2

От стр. 1

Точно на противоположния
полюс бе той - шоуменът, който
се прави на добър и отзивчив
човек, който говори разбираемо, кълне наред по народному всички управници и умело
дърпа струните на изтерзаната народна душа. И така 30 години.
През 2021-а Трифонов направи това, което стори Борисов
в 2009-а. Каза: "Баста!" на политиците, онеправданите видяха в него себе си и в мечтите
си го превърнаха в новия Месия. Не с разума, а с емоцията
си. Слави им каза: "политиците
са ваши слуги" и хората наругаха цялата политическа класа топчето пукна, а шоуменът осребри негативната енергия. Настроенията "анти" се превърнаха в ярък политически вот.

парламентарната банка.
Изпълнителят на "Едно ферари в цвят червен" няма да е нито
депутат, нито премиер, нито министър. И това ще бъде
първата изборна измама.

Политическата логика сочи,
че ГЕРБ няма да успеят да прокарат правителство. До две седмици рулетката ще се завърти и
ще спре пред Трифонов за съставяне на нов кабинет.
Но, както изглежда, той няма
никаква идея за управление. Ако
не върне мандата, шоуменът вероятно ще разчита на предложения за министри, дадени му
от Христо Иванов и Мая Манолова, които може би вече се
виждат като бъдещи премиер,
шеф на парламента или наймалко правосъден министър
барабар с главен прокурор. В
сферата на невъзможните вероИзтрезняването. Слави
ятности обаче е, 45-то Народно
няма министри!
събрание да постигне съгласие
Четири дни след шемет- по такива кандидатури.
ните си резултати на изборите
Капанът щракна!
Слави Трифонов и екипът му
Борисов - водач на опозицимълчат. Най-късно до седмията
в 45-то Народно събрание
ца президентът Радев ще свие
най-кошмарният
вариант за
ка 45-то Народно събрание. А
Трифонов,
ако
все
пак
партиядо този момент от тях не сме
та
му
"Има
такъв
народ"
поеме
чули нищо друго освен - намакормилото
на
изпълнителналяване на депутатите до 120,
орязване на партийните суб- та власт. Борисов е майстор в
сидии, пряк избор на поли- приласкаването и отблъсквацейски началници и още куп нето. Той е изнервен и непренеща от сферата на политиче- къснато се опитва да предизвиква Трифонов. Иска час поската екзотика.
От офиса на партия "Има скоро да го изкара на терена, за
такъв народ" няма нито едно да го атакува. Жаден е за битсъществено изказване по важни ка. Пуска му въдички. Засипуправленски въпроси. Нещо по- ва го с предложения, взаимно
вече - феновете на Слави Три- изключващи се: да правим ексфонов, които го избраха за пертен кабинет, давам ти 10
политик, няма да го видят на дежурни депутати, отиваме на
ВНС. И го чака "да клъвне".
От стр. 1

Т.е., трите системни партии
са в исторически залез и оттук
нататък всичко хубаво и всичко лошо, тъй като и хубавото и
лошото, което ще има, вече принадлежи на друг исторически
етап. Днес започва следващият,
вероятно 30-годишен цикъл на
българската политическа история.
П.В.: Добре, тогава да погледнем новите партии, разбира се най-напред г-н Трифонов и неговата партия, защото той има най-добър втори
резултат. И разбира се всички
останали партии, защото те
не са чак толкова нови – нито
Мая Манолова, нито Христо
Иванов са някакви нови политически играчи?
В.В.: Аз съм напълно съгласен. Само партията на Слави Трифонов е нещо ново и аз
чувам вече от много места тревожни въпроси – как този шоумен ще управлява? Отговорът е много прост. Както управлява Байдън в САЩ. Байдън
не управлява, макар че се ползва със заслужен президентски
авторитет. Управляват неговите
200 съветници – добре подбраСтр. 2

Пиянството на

А Трифонов мълчи, верен
на един от законите в шоубизнеса: "Колкото си по-потаен,
толкова си по-интересен". Двамата се дебнат пред все още
смълчаната публика.
В същото време обаче Слави има да изпълнява ангажименти пред избиратели. И найважното, да покаже на всички, че
не е политик като тези, на чието
отрицание се изкачи до върха по
политическата стълбица.
Пред бъдещия управленец
от "Има такъв народ" (ИТН)
има два варианта. Ако иска да
бъде честен с феновете си и да
спази обещанието си да прокара мажоритарния вот, Слави ще
трябва да преодолее отвращението си към Борисов и с негова подкрепа да направи промяна в избирателната система,
за което тръби от три години.
Ако не почука на вратата в
Банкя, тогава лодката му трябва да спре на брега на Нинова и
най-любезно, джентълменски,
да я покани да се качи при него
за общ фронт срещу Борисов.
Интригуващо, нали? Това обаче
може да стане само във филм.
Не и в българската политика.
От екипа ИТН вече заявиха:
Никога с ГЕРБ, БСП и ДПС!
Разногласия с бъдещите
партньори

Партията на Слави предлага прокурорът да се избира пряко от народа. А от ДБ на
Христо Иванов искат обратното. Какво мисли десният изби-

рател за избирателя на Слави? Че това са простаци, чалгари, измет някаква. Къде са възможностите за компромис? И в
името на какво? Юристите на
Мая Манолова са категорично
против точките от референдума на Слави. Наричат ги "пълни
глупости". Къде ще се срещнат?
Само озлоблението към Борисов не стига за управлението
на държавата. Фронтът "Орел,
рак и щука" под знамето "да
махнем Борисов" е възможен.
Но какво предлагат след това?
Христо Иванов е обладан от
мъст. Мая Манолова е жадна
за власт, иска ревизия на предишната власт, не желае да
ходи на нови избори, защото вотът за "Изправи се, мутри
вън!" е нестабилен, аморфен, а
и ресурсите са свършили. Тогава? За да се стигне до управление, трябва да се мине през тежки компромиси. Които, естествено, носят разочарования.
Но трябва да се поеме отговорността за държавата и нейните граждани. Трябват адекватни политически послания
и реторика. Трябват говорители, на които обществото да вярва. А не нови заклинания.
Каквото и да се случи, Трифонов ще бъде критикуван. Или за
слабост, или за липса на политическо поведение, или за отсъствие на отговорност пред
държавата, или за измама на
избирателите. Или за... каквото се сетите. Защото партия
ИНТ е електорален феномен,

а не държавнически, не политически. Нейният лидер трябва
да покаже, че може да управлява държава в условията на криза. Да извади управленски екип,
а не сбор от дилетанти.
Слави се уреди с найкошмарния опозиционер

На новия политик му предстои изключителна битка с
опозиционера Борисов. Лидерът на ГЕРБ обръгна в управлението, знае къде са подводните камъни, наясно е с процесите в страната, знае кой къде
какво прави. И какво може. И
ще дебне Трифонов на всеки
завой.
Предстои зрелищен политически спектакъл.
Ролите са разменени.
Двама бивши приятели,
впрегнати в политически двубой за приза "шериф на държавата". Единият се изкачва на
политическата сцена с хъса да
унищожи другия, за когото си
мисли, че слиза. По пътя назад
обаче Борисов ще се съвземе. И
ще преследва ефикасно новия
си враг с инстинкта на политическо животно.
Навремето двамата не са
могли да си поделят партия
ГЕРБ. Сега искат да поделят
държавата. И за двамата не жените, а властта и парите са афродизиак.
Егото и на двамата не знае
предел. Слави е обзет от манията, че е "на върха на иглата",
че "кара влака". Той има излъч-

ДЕН ПЪРВИ НА ЕДНА ОЧАКВАНА

ни и добре разположени в политическия връх на Америка.
По същият начин, по който управлява Владимир Зеленски.
Защото Зеленски е най-близкия аналог на Слави Трифонов.
Зеленски е много успешен украински шоумен, който в момента се ползва с авторитет, а
управлението принадлежи на
остатъците от предишната
Порошенковска върхушка в
Украйна. Сега в момента трябва да гледаме не личния характер на Трифонов, макар че които харесват Трифонов може и
с това да се занимават. Интерес-

ното е кои политически елитарни управленски кръгове
ще вземат позиции в сенчестото място зад гърба му.
П.В.: Кои могат да са те? Откъде могат да дойдат?
В.В.: От много различни места – от ГЕРБ, БСП, СДС – второто СДС преживя втора смърт
за кратък период. Нали забелязвате, че се провали в Парламента не просто ГЕРБ, а коалицията ГЕРБ-СДС.
П.В.: Сега обаче това е въпрос на тълкуване. Но ето сега
СДС ще има депутати, което
отдавна не се е случвало.
актуален глас

Кораби на НАТО в Черно море.
В.В.: Въпросът не е да имаш
депутати в една политическа
игра. Въпросът е да си близко
до лостовете на властта. Парламентът е мястото, където се
произвежда българската политическа власт и дотолкова,
доколкото те ще бъдат в Парламента, те ще бъдат близко до
властта. Работата е там, че центърът на властта в Българския
парламент се премести на друго място. Просто рязко смениха своите места опозицията от
нетрадиционен тип и досе-

гашната чиновническа власт.
Нека да не забравяме, че партията ГЕРБ всъщност това беше
българското държавно чиновничество + балдъзите + зетьовете + шуреите + охраната +
юристконсулти на българското държавно чиновничество.
В следващите най-малко три месеца, на българското държавно
чиновничество му предстои да
се преориентира към Слави
Трифонов и той, ако не внимава, може да получи огромна зестра от за пореден път влюбеното
брой 15, 13 април 2021 г.

половин народ

ването и поведението на човек, който се бори да победи
докрай, да смачка всичко, да
бъде властелин на времето, на
пространството, на народа. Е,
сега съдбата му поднася на тепсия да бъде и властелин на държавата.
Готов ли е обаче за това?

осмислили, че като са се хванали на хорото на политиката, трябва да имат съвсем друго поведение. Шоуто свърши

ла, за да виждаме очите му и
да четем в погледа му. А това
няма да му хареса.
Тепърва предстои да видим
и депутатите му. Защото, убедедейност ще претърпи провал. на съм - никой от тези 562 000
Шоуменът вече няма да е избиратели, които са гласували за него, не познават нито
съдник на държавата
Слави тепърва има да проу- едно име от депутатските му

Нов диктатор в
политиката

Властта носи огромен ангажимент, изисква огромен
екип и огромен капацитет
от познания. Властта не познава благодарност, не предизвиква ръкопляскания.
А предстои да се взимат тежки решения, за които трябва да се търси съгласие и да
се правят компромиси. Това
е против характера на Слави
Трифонов, който е диктатор
в своята фирма и винаги го е
подчертавал.
Той трудно води диалог, не
обича да влиза в дебат и чува
само личното си мнение, не
умее да съчетава конфликта и
компромиса, които са задължителни на обществената сцена. Слави ще трябва да се научи на изкуството на възможното в политиката.
На всичкото отгоре има сериозни здравословни проблеми, за които досега не ни беше
работа да знаем, но поеме ли
кормилото на държавата,
всичко трябва да е на показ.
Слави и сценаристите вече
трябва да са изтрезнели и да са

в неделя. Оттук нататък всеки ден трябва да доказват, че
са готови да се справят с всички проблеми на държавата,
които изникват ежечасно. А
това означава много сложна
и трудна дейност, изключително отговорна, особено ако
си спечелил голямо доверие и
подкрепа. Парламентаризмът
изисква нов тип усилия, различни от песните и смешките, ежедневно упорито отстояване на
собствената идейна база и цели
чрез компетентни представители в Народното събрание. Всеки опит да се продължи с протестния, антисистемен тип

мява, че на 4 април 2021 г. мина
от другата страна на барикадата, където не той ще дава оценки за другите, а другите ще го
оценяват. И не по гласови данни, а по управленски умения.
Слави Трифонов вече няма да е
съдникът на държавата. Оттук
нататък обществото ще го съди
- всеки ден и за всеки ход. За
всяко назначение и за всеки лев.
Впрочем, изборите показаха няма го съдникът, няма го и шерифът на държавата!
Слави поиска пълна прозрачност и ще я получи. Ще
трябва да свали тъмните очи-

листи, освен неговото. Освен
сценаристите, вероятно има и
експерти - юристи, икономисти, финансисти - трябва да се
чуе те какво мислят. В стила на
диктатора-шоумен на тях от началото на кампанията досега им
е забранено да говорят пред
медии.
По-вероятно е Слави да не
успее да се справи със съставяне
на правителство.
Първи провал. Дори да го
състави, няма да му стигат гласове, за да го прокара през парламента.
Втори провал. Още по-вероятно е въобще да не стигне до

ПОЛИТИЧЕСКА КАТАСТРОФА
във властта българско държавно чиновничество. В момента
в дебрите на ГЕРБ ще започне
разлепване от тялото на партия
ГЕРБ и ще започнат да се движат свободните йони на българския държавен чиновник, който не обича състояние при което той е на държавна служба,
но не се знае къде е властта.
Т.е. трите системни партии преживяха системно структурна
криза и оттук нататък те могат
да бъдат само опозиция. Интересно какво ще бъде бъдещето?
П.В.: Понеже вече казахме
за Слави Трифонов, да кажем
и за другите, които могат да се
похвалят с много добър резултат. Например Демократична
България – те взеха доста повече, отколкото очакваха социолозите.
В.В.: Да, точно така. Това е
класическата градска, столична
десница + някои допълнителни елементи, които те получиха
по наследство от други партии.
Също тук трябва да сложим и
новото явление на Мая Манолова, ако не греша.

П.В.: Доколкото можем да
го наречем ново?
В.В.: То е ново, в смисъл че
то е несистемно явление. То
не участваше в системата на досегашната, окончателно залязваща вече, политическа власт в
България. Сега, тези сили, които изброихте, аз не слагам между тях Слави Трифонов, който
ще бъде титуляр и фаворит на
сегашната българска политическа пролет. Тези политически партии ще могат да разменят своите ресурси, своите
политически авоари, събрани в
изборния ден, да ги разменят с
друга коалиционна формула.
Те сами по себе си няма да имат
решаващо значение. Но те са коалиционни сили и интересно е,
те ще бъдат ли готови да се коалират например с ДПС, тъй
като ДПС също трябва да излиза от кризата, в която попадна.
Аз не знам дали г-н Карадайъ
ще го помолят да освободи поста, както ще стане в БСП. От тази
сутрин вече окончателно се води
„Свещена война в БСП“. Корнелия, според нейните противни-
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ци, трябва да си ходи. Не знам
дали в ДПС ще помолят Карадайъ да освободи поста. По-скоро
не. Но както казваше Толстой:
„Всички щастливи семейства
си приличат. Всички нещастни семейства са нещастни по
своему”. Трите големи загубили партии – ГЕРБ, БСП, ДПС
са нещастни по своему. Всеки
със своите проблеми. А като сложим тук и четвъртия очевиден
факт, че българските политически сили на равнището на ЦИК
все още не са се разбрали върху
ключовата цифра за политическата активност на изборите, можем да си спомним, че и
при ниска политическа активност, цялата политическа менажерия на една страна се делегитимира.
П.В.: Хайде сега да погледнем върху по-общата картина. Как България ще изглежда като част от ЕС, от НАТО от
това, което се нарича евроатлантическа общност? Нещо
ще се промени ли, защото
Бойко Борисов като дългогодишен министър-председа-

тел винаги е заявявал твърда
вярност към нашите евроатлантически партньори, които общо-взето му отговаряха
със същото? Известно е също
така, че различно отношение
имаше в последния доклад на
Държавния департамент, където имаше доста силни критични думи към настоящото
управление в България.
П.В.: А и как ще се отнасят нашите евроатлантически
партньори, разбира се тези,
които предпоставят какво да
бъде отношението към новата
ситуация в България?
В.В.: Тъй като времето тече
много бързо, аз ще предпочета
да кажа един груб израз: първо –
няма никакво значение какво
мислят българските европейски, евроатлантически партньори. Преди 2 месеца доайенът
на Американската експертокрация Кисинджър каза, че най-лошото в света все пак е да не си
приятел на Америка. Значи в
България все още са склонни да
се отнасят несериозно към „черната марка“, която Бойко Бо-

актуален глас

опит за реализиране на мандат.
Пак провал. И ще трябва да се
обяснява.
Третият мандат сигурно
ще отиде при Нинова, пред
която възможностите са още
по-малки.
Нови избори в средата на
юли

Преди още да са пристъпили прага на новия парламент,
партиите вече калкулират какво ще им донесат нови избори. Някои са изчислили, че
при завъртане на рулетката и
при три неуспешно изпълнени мандата за ново правителство, президентът ще разпусна парламента в средата на май
и ще ни призове да се явим отново пред урните в средата на
юли. Със същия изборен кодекс,
който създава изкривен вот, и
който може да се повтори.
Социолози и анализатори вероятно убеждават Трифонов да
ходи отново на избори, за да спечели повече гласове и да не зависи от никого при съставяне
на бъдеща управленска гарнитура. Никой не знае обаче дали
протестният вот ще се радикализира още повече и то така, че да
напълни двойно урните на Трифонов, или ще се разпилее при
Дубайския изгнаник, "Възраждане" и други формации. Не се
знае и дали до тогава Слави няма
да е разочаровал избирателите си,
ако не успее да покаже адекватно
политическо поведение.
Каквито и да са резултатите,
след евентуално нов вот пак ще
трябва да се правят компромиси и да се търсят съюзници.
И да се разбере, че в политиката народът не е публика.
рисов получи чрез последното
становище на Държавния департамент по въпроса за човешките права. Тези становища, които са годишник на Държавния департамент по въпроса
за спазване на човешките права
се занимават не толкова с човешките права и с другите либерални свещени крави, колкото тези
становища имат за задача да изразят реалното отношение на
американската реална власт към
съответния адресант на тези послания. С едно изречение мога да
кажа какви битки бяха в Държавния департамент как да се отнесат
към Саудитската династия. Бойко Борисов получи „черна марка“ от Държавния департамент
на САЩ. Единственото му спасение е да пожелае от Байдън да се
нареди на опашка и да предложи
да купи остарелия американски
самолетоносач „Хари Труман”,
надявам се, че ще го дадат евтинко, но не за по-малко от 5-6 милиарда долара. А иначе студеното сърце на Америка може лесно да бъде стоплено с нови големи военни поръчки. Но Борисов
няма да разполага с пари за такива военни поръчки.
На стр. 4
Стр. 3

От стр. 3

В Държавният департамент
абсолютно не са склонни да
простят руската газова тръба,
която минава през територията
на България.
П.В.: Въпреки закупените
самолети?
В.В.: Те могат да се умножат.
Но на този етап Борисов го спасява само самолетоносач на
САЩ. Въпросът е, че той на този
етап не може да извади 5 милиарда от личните си трудови спестявания, подобно на всеки друг,
който е получил „черна марка“
от Държавния департамент.
„Черна марка“ това е литературен образ от „Острова на съкровищата”. Там стария пират получава „черна марка“ от неговите колеги. „Черната марка“
е началото на края на политическата кариера на Борисов.
Той още не е късно да се пресели на „Рубльовка” и да прехвърли трудовите си спестявания, вместо да се опитва да плаши, че и той има чакали, които
да гонят противниците. Вместо
да плаши вече е време да прехвърли трудовите си спестявания
в „Внещоргбанк” при Костин, и
да купи луксозно жилище в добре охранявания район в „Рубльовка”.
П.В.: Добре, а нашите европартньори, ако приемем, че
те действително вече мислят
за периода след Борисов към
кого биха могли да се обърнат,
тук, на български терен? Кой
би могъл да изпълнява по-добре от Борисов техните желания?
В.В.: Демократична България, която може умно да предпочете един добре проверен и
добре легитимиран американски кандидат за министърпредседател в лицето или на
Митов, или на Николай Младенов. На този етап американското посолство не се интересува от душевните преживявания на участниците. Интересно е само България ще има
ли правителство, което ще е
готово да участва в антируската кампания, която вече е започнала? Докато се залисвахме
във вътрешните си работи, което е разбираемо, ние пропуснахме, че всеки момент, най-късно
до 20 април, може да избухне
война в Украйна. Половината
от украинските въоръжени сили
са разположени на позиции срещу Донецк и Луганск и вече там
работи тежкокалибрената 122милиметрова артилерия, което е белег на война. На руската
граница оттатък са строени не
по-малко от 4000 руски войници и там разполагат понтонна
и тилова техника, което е крайно показателно. Когато една въоръжена сила струпва понтони, това означава, че тя няма да
се отбранява, а ще навлиза в
дълбочина в територията, която в момента е пред нея. Всеки
момент ще започне въоръжен
Стр. 4

ДЕН ПЪРВИ НА ЕДНА ОЧАКВАНА
ПОЛИТИЧЕСКА КАТАСТРОФА
конфликт, не очаквам това да
бъде истинска война, но тежък
въоръжен конфликт ще започне
всеки момент в Украйна, а вече
са започнали и най-големите
американски и натовски учения
от края на Студената война –
„Дефендър юръп 21”. Това е учение, което се състои от няколко
други учения. И България вече
е получила своите задачи, сво-

на. Реч е за току-що излязлата
ваша книга „Третата национална катастрофа”. Тази книга с какво основно се занимава?
В.В. В тази книга, това го
забелязах, бях забравил текстовете в нея, защото тя е сборник
от диалози, разговори, интервюта, които са водени през
последното десетилетие меж-

смисъл, според мен, да се чете по
този начин тази книга, тъй като
днес е първият ден, на може би
следващия 30-годишен политически цикъл на новата история
на България.
П.В.: Какъв смисъл вие
провиждате в това, което ще
се случва оттук нататък на политическия терен в България?
Дали ще има правителство?

система не се виждат много добре в днешния парламент, който
предстои да се изгради. Но политическия процес е безграничен. Той е универсален. Другата
възможност, за която не ми се
мисли като алтернатива на едно
свръх коалиционно правителство, това е един авторитарен,
един едноличен режим, който
също е невъзможен в днеш-

П

реди време партията на Слави трябваше
набързо да смени името си – и така от „Няма
такава държава“ стана „Има
такъв народ“.
Народът е великодушен –
винаги е готов да се притече на
помощ, да поправи нечия глупост, понякога дори е склонен
да даде назаем името си.
Сетне дълги месеци „Има такъв народ“ трябваше да се приема
като символ на съпротивата срещу Бойко.
Хубаво намерение – обаче изборите от 4 април показаха, че
той се представи далеч по-добре
от „Има такъв народ“.
Изобщо – съобщи на публиката, че „Има такъв Бойко“, и
няма никакво намерение да се
преправя…
И сега, като нищо, публиката ще започне да приписва на
Бойко чудодейни сили или поне
някакъв космически късмет след като всички скандали, златни
кюлчета, тайнствени мадами и пр.
изобщо не повлияха, и той си прибра 25 процента от гласувалите.
Всеки друг на неговото място
щеше три пъти досега да е погребан.Успехът му е очевиден – и
обезателно трябва да се проникне до дъното на тази мистерия.
За какви инстинкти на българина подсказва тя, за какви
светли или тъмни страни, изобщо –

Гримаси от изборната ноЩ
Има такъв народ – има такъв Бойко!

Кеворк КЕВОРКЯН
денцията в Бояна. Тънък намек, най-вероятно заблуждаващ. И предложи мир – още
един образец на черен майтап.
Сигурно е вбесил враговете си.
Вижте картата на изборните резултати: печели 21 области, там и местната власт е
негова, това ли е поражението
му? Да не говорим, че може да
издържи финансово на безкрайна серия от избори. Социолозите веднага затикаха Слави към нови избори, щял със
сигурност да ги спечели –

– този на двама завършени индивидуалисти, супергерои на
собствения си егоцентризъм –
и в този смисъл, дори безсрамни ексхибиционисти.
За Бойко съм писал още преди много години, че иска приживе да му направят мавзолей,
иска си го и няма да отстъпи,
докато не го получи. Само че
през годините егоцентризмът
му поизглади ръбовете си, той
стана много ловък в общуването и в действията си.
Разбира се, с един гол егоцентризъм
до никъде не мочестна дума лакейска.
жеш
да
стигнеш.
Проблемът
Четкай в аванс и дръж устата
на
Слави
е,
че
е
бил
голяма теси отворена, все нещо ще пад-

залтацията или публиката си се
надрусва сама, защото има нужда да изхвърли от себе си своята
обикновеност, своята безличност, своята обреченост.
Тази публика е много удобна
за един политик: достатъчни са
й два часа куфеене, и нищо повече - никакъв интерес към онова, което следва след това, включително и какво ще се случи понататък с мизерния ти животец.
Дори да се сетят да питат Слави,
няма да получат отговор, поне засега.
Практически подобни хора
винаги ще си останат една публика, а тя няма навика да държи сметка на звездата.
Един немаловажен детайл
от последните избори: отново
най-много висшисти са гласували за Бойко, така беше и на
предишните избори - какво означава това?
„Еднокнижникът“ привлича
най-образованите?

А какво ли ще научим от една
разбивка по образование на
гласувалите в чужбина?
Изпитвам симпатия, дори
умиление към тия хора, към тия

какви сигнали ни изпраща.

ите задължения в рамките на
тази изключително напрегната,
деликатна, невротична военна
ситуация. Българското правителство, което все пак някак ще
трябва да се създаде, трябва да
даде още изначални гаранции,
че България ще участва в антируската кампания.
П.В.: Ако обаче не може да
състави правителство и трябва да се ходи на нови избори?
В.В.: Напротив, ще ни го
съставят това правителство.
Има кой да каже кое е правилното правителство на България.
Американската воля като истински сюзерен на българската
политика е непреклонна. България ще трябва да участва в
антируската истерийка, която вече се дипли. Ние известно време не наблюдавахме този
процес. Занимавахме се със своите си кухненски неща. Но България е част от натовския антируски фронт и сега, от предстоящото да се създаде българско правителство, се очаква
каквото се иска. Американците
не са дребнави хора, но да дадеш
сигурни гаранции, че България
ще участва в антируски конфликт, е задължително.
П.В.: Като заговорихме
вече за такива теми, свързани
със събития, които се случват
извън границите на България,
които предопределят това, което има да се случва тук, у нас,
аз искам да включа още една
тема, макар и като литератур-

ду мен и много други хора се
създава една особена историческа гледна точка. Човек има
възможност да провери какво се
е случило и какво не се е случило от прогнозите в тази книга. Името на книгата е „Третата национална катастрофа”,
тъй като съм напълно убеден, че
терминът „преход“, който продължава да се насажда в нашите умове, всъщност се превежда най-вярно с израза „Трета
национална катастрофа”. Да,
българският „преход“ беше Трета национална катастрофа.
Всички разговори в тази книга
са останали там, когато са водени, но смисълът им е тук, и той е
извънвременен. Това всъщност
е опит да се води диалог със
заинтересовани и загрижени
хора.
П.В.: Подзаглавието на
книгата е „Разговори без последствия”.
В.В.: Именно. Аз изхождам
от това, че значението на един
диалог може да остане в миналото тогава, когато диалогът се
е състоял, но смисълът на диалога, като нещо различно за значението, е извънвременен - то е
тогава и сега, и ще остане в бъдеще. Смисълът живее своето
извънвременно съществуване
в нашите съзнания и в нашия
живот, в България. Тази книга
е именно битка за смисъла. Тя
е картография на българските
опити да се опази той в българския политически живот. Има
въпрос на деня

Танкер-самолет KC-135 Stratotanker на ВВС на САЩ и разузнавателен самолет RC-135 на ВВС на САЩ.
Дали то ще бъде политическо,
или експертно? Дали ще има
нови избори. Какъв ще бъде
основния смисъл според вас?
В.В.: Според мен са неизбежни още едни избори до
края на годината или най-късно другата година. Дотогава
ще има някакво необеровистко
правителство, което ще се радва на някаква конституционна
поддръжка в Парламента, тъй
като няма нищо по-стабилно от един парламент, който
вече се е конституционирал,
депутатите вече са заели своите парламентарни места и
мислят как да изплатят своите кредити, които са взели за
да си платят за депутатското
място. Парламентите са стабилизиращи фактори, особено
в началото на своята работа.
Така че Парламента като цяло
ще гласува за всякакви полукоалиционни, четвърткоалиционни правителства. България предстои да се смее много
и да загуби последните си капки сериозно отношение към
българския политически живот. Но това е неизбежно. Когато завършва една цяла политическа епоха и се заражда нова,
винаги така става. Обществото
гледа новото с любопитство, но
и с усмивка. България ще има
нова политическа система. И
елементите на тази политическа

ни условия. България обаче
не е готова за авторитарни режими. Предполагам, че ще има
нови политически субекти, които тепърва ще ферментират и
ще се формират. Може би ще
остане нещо от партията-държава ГЕРБ вече в съвсем нова
политическа и идейна плоскост. Може би ДПС ще намери начин да обобщи своя периметър с нови завоевания.
Това не е невъзможно. Може
би войната в БСП все пак ще
завърши с изводи на здравия разум. Тази война в момента не спира. Тя, според мен,
ще отбележи своите кулминации през следващия месец. Ще
има и нови политически сили.
От партията на Слави Трифонов, каквато тя е сега, не
може да се роди нищо. Но
след около 6 месеца те могат да родят ново политическо ядро. Да забележим това
е „партията на българските
имигранти“. Българските имигранти гласуваха за тази партия и доколкото те са фактор в
българския политически живот някой ще трябва да изразява техните становища.
Така че българския политически живот не свършва с вчерашната катастрофа на досегашната политическа система. Ще има нови политически
субекти и нови възможности.
брой 15, 13 април 2021 г.

Враговете на Бойко искат
просто да го няма, някак да се
изпари – те не желаят, а може
би и се страхуват да проникнат в това странно безподобие, да се опитат да го обяснят. Те са до там: някой/нещо
да го няма, останалото е без значение. Това е патент на фалшивите „десни“, които, обзети
от бесовщината на отрицанието, провалиха през 1989-1990
г. най-голямото изригване на
народна енергия в близката
ни история. И сега имаме пред
себе си двама самотни рейнджъри – партиите са само една
гарнитура към тях. Двама бивши приятели. Не бих се обзаложил, че някой ден пак няма
да си сплетат палците.
Навремето публиката прие
Бойко най-напред като Шерифа. Дали сега Слави не иска да
влезе в ролята на Ангелът-Отмъстител, който е подобаващо
мълчалив? Дори когато задължително трябваше да каже нещо
в изборната нощ, той се измъкна с едно писъмце във Фейсбук
- имал симптоми на Ковид 19.
Прозвуча като шегичка, като напомняне за основното му амплоа, комедийното: след като
цяла година твърдиш, че няма
пандемия, да си лепнеш Ковид,
баш когато посягаш към властта, това си е истински черен
майтап.
А Бойко пък направи специално изявление пред къщата си в Банкя, а не пред рези-

не в нея. Слави обаче никак не е
дашен, в сравнение с Бойко направо си е една скръндза. Бойко е майстор в изкушаването,
ако научите какви хора е „приласкавал“, сън няма да ви хване до следващите избори.
Наслова на изборната нощ
по БНТ беше „Избори 2021: Развръзката“. Никаква развръзка
не се получи, напротив - още
по-здраво се затегна възелът.
Някои си мислят, че се е затегнал около врата на Бойко.
Да не бързат. В изборната нощ
се чу, че времето на супергероите свършило. Нищо подобно:
големият сблъсък вече е в ход
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левизионна звезда и завинаги
ще остане роб на публиката.
Народът, видян като публика,
обаче е нещо абсурдно за истинския политик.
А Бойко се докара дотам, че
вече няма нужда от публика
– Супергероя-монологист, който сам си говори в джипката, ако
не броим симпатягата Нанков,
аранжиран като безмълвен
храст във въпросния моноспектакъл.
Слави обаче все още, а може
би и завинаги, ще има нужда от
акламациите на публиката, от
онези диви концерти, в които не
е ясно, ти ли предизвикваш ек-

бегълци по принуда, смятам
ги за най-кървавата жертва на
Прехода. Очевидно е, че не бива
да ги приемаме само като „чалга
публика“.
Но защо, все пак, харесват
Слави?
Някои упорито пренебрегват факта, че партиите са в залеза си, станали са дружества с
непродаваеми акции.
Кюскат се няколко личности
- по-точно всички въртят тояги срещу Чудовището, изнервени от това, че така и не могат да
разберат, на какво се дължи успехът му.
Утешават се със слепи фрази: „Бойко спечели изборите, оба-

въпрос на деня

че загуби властта“.
Най-много се старае в това отношение Христо Иванов - той
трябва да бъде наблюдаван внимателно, да не получи удар от
превъзбуждане. Да го назначат
за пожизнен екзекутор/палач
на Бойко, но при едно условие:
да каже какви са идеите му за
народеца…
Предложението на Бойко за
мир не бива да се схваща като слабост. Пък и в политиката нерядко в протегнатата ръка се крие
камък. Той има интерес от нови
избори в края на юли и ако и тогава резултатът е същият, което
е много вероятно, следващите
избори да съвпаднат с президентските. Може би това е замисълът му. Междувременно, някои
от партиите ще бъдат „хуманизирани“, известно ви е как става
това. Някои злорадстваха, че
Бойко не изглеждал вече като
победител. Точно от това трябва
да се плашат.
Проблемът им с него винаги
е бил един и същи: може да го
мразиш, но трябва да го проумяваш.
След многочасовото каканижене на анализаторите, в изборната нощ не изплува нито една
идея от партийните програми,
която да заслужава вниманието на Народа – а и бяха напълно забравили за него. Единственото, което ги интересуваше
бе, как ще се направи пазарлъкът в новия Парламент. Тракаха със сметалата, за да нагласят
някакво подходящо съешаване.
Една любопитна подробност: проф. Ангелов, здравният министър, който едва ли се
ползва с много симпатии заради ограничителните мерки, които налага, убедително
победи Слави във Варна. Тази
пък инжекция как трябва да
се тълкува?
Бойко вероятно е останал
най-доволен от успеха на Цветанов, който твърдеше, че ще бъде
незаобиколим фактор в новия
Парламент - а пък аз го поощрих, като го нарекох
незаобиколим политически
труп.

Той взе малко повече от
един процент.
Оказа се, че няма никакво
влияние върху ГЕРБ, партията е в менгемето на Вожда, заредена с послушание и задоволеност. А в САЩ, Цветанов и
неговият донор - „американецът“ Вълнев, са получили едва
146 гласа…
Играта приключи – поне
засега.
Част от избирателите, които отгледаха „Има такъв Бойко“, продължават да си го дундуркат.
Кого се готвят да отгледат
след него, не е много ясно.
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„Изборът на Път е от
определящо значение!“
"Choosing the correct Way is crucial"!

Георги ВАЦОВ

"Каза му Исус: Аз съм и пътят и истината, и животът."

Йоан. (14:6)

Продължение от брой 14
След грубата и непохватна атака на Байдън срещу Путин, след недипломатичния и
първосигнален стил на водене на преговори, демонстриран от държавния секретар на
САЩ Блинкен и съветника по
национална сигурност Съливан в Анкоридж, Аляска, по
време на преговорите с високопредставителната китайска
делегация, се случи това, което трезво и обективно мислещата част на човечеството отдавна чакаше и искаше да се
случи – оперативно бе поискана и приета среща в Пекин
на министрите на външните
работи на РФ и КНР за обсъждане и съгласуване преминаване към бързи практически
действия за обединяване на
огромния потенциал на РФ и
КНР за преодоляване и тотално игнориране "господарския"
и нагъл стил при воденето на
международните дела от САЩ
и НАТО, базиращ се на измислени от самите тях правила, а
не на нормите на международното право, с координиращата роля на ООН.
След проведените преговори
и при пълно съвпадение на позициите, външните министър
на РФ Сергей Лавров и на КНР
Ван И подписаха Съвместно
заявление по някои въпроси
на глобалното управление в
съвременните условия. Документът съдържа четири позиции, като първата е посветена
на правата на човека и в нея се
казва: "Необходим е пълен отказ
от политизиране на темата за
защита правата на човека и от
практиката тя да бъде използвана като предлог за вмешателство във вътрешните работи
на държавите и прилагането на
двойни стандарти, а диалогът
в дадената област да се води
на основата на принципно равенство и взаимно уважение за
благото на народите от всички
страни".
Втората позиция от съвместното Заявление е основополагаща: "Необходимо е да се
уважават законното право на
суверенните държави самостоятелно да определят своя собствен път на развитие. Намесата
във вътрешните работи на суверенните държави под предлог
за "внедряване на демокрацията", е недопустимо”.
Третата позиция определя, че най-важното условие
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за развитието на човечеството е международното право:
"Всички, без изключение, държави следва да полагат усилия
за ненарушимостта на системата на международните отношения, централна роля в които играят Организацията на
обединените нации и световен
ред, формиран в съответствие
с нормите на международното
право".
Четвъртата позиция на Заявлението определя, че "основен инструмент при воденето на международните дела
следва да бъде диалогът, насочен към сплотяване на всички
страни, а не към тяхното разединяване, към сътрудничество, а не взаимно противопоставянето". Изтъква се необходимостта страните в международните си отношения да се
ръководят от принципите на
откритост, равноправие, свобода от идеологическа обусловеност и мотивация, а така
също съвместно да отстояват
мира и стабилността, както и
справедливото разпределение
на резултатите от развитието
на човечеството между всички негови участници и деидеологизация на подкрепата за
развитието на международно-

то сътрудничество.
В заключителната си пресконференция двамата първи
дипломати огласиха изключително важни договорености, с отношение по подготовката на среща на най-високо
равнище между лидерите на
РФ и КНР Владимир Путин и
Си Дзинпин през юли т.г. във
връзка с продължаването на
Договора за добросъседство,

въпросите на безопасността и
защитата на суверенитета на
двете страни. Министърът на
външните работи на КНР Ван
И, в ролята си на домакин, очерта кръга от проблеми и принципи на взаимодействие, които Лавров определи като "найважен фактор в международните отношения". Тези принципи
и подходи са четири: взаимна
подкрепа и помощ; следепи-

Сергей Лавров и Ван И.
дружба и сътрудничество. Съгласуван е текст за съвместно Заявление на двамата лидери по този повод, в което се
предлага да се внесе допълнение към "големия Договор" по

светът в действие

демично възстановяване на
икономиката, вкл. започване на
обща стандартизация на процедурите и не само в медицинската област; партньорство в реализацията на стратегическите

проекти; борба за постигане
на справедливост в международните отношения. Китайският външен министър обяви
списък от приоритетни сфери на взаимодействие между
РФ и КНР, за които са изготвени графици за реализация на
отделните проекти: въглеводороди и атомна енергетика;
дигитални технологии в т.ч.
изкуствен интелект и големи
данни; космос в т.ч. съвместен
меморандум за строителство
на станция на Луната; борба с
епидемиите.
На съвместната пресконференция Сергей Лавров характеризира отношенията на
РФ с КНР като "стратегическо
партньорство и политическо
единомислие". Обобщавайки резултатите от двудневните преговори, той заяви: "Подчертавам,
с ЕС като организация ние нямаме отношения, а само с отделни европейски страни, които се съпротивляват на диктата и се опитват да запазят
връзките си с Москва, защото
това е в техен интерес. Цялата
инфраструктура е унищожена
от едностранните решения на
Брюксел... И докато на западния
фронт нещата са без промяна,
то на изток дневният ни ред е
твърде интензивен и с всяка изминала година той става все по
наситен".
71-годишният Сергей Лавров е изключителен представител на класическата съветска и
руска дипломатическа школа.
Работил е и в условията на Студена война, и в цъфтежа на руско-американската приятелство, което така и не даде плодове, и в епохата на президента
Путин. Владеещ четири езика:
синхалски - Шри Ланка, дивехи -Малдивите, английски и
френски, Лавров владее в детайли обстановката в Индийско-Тихоокеанския регион, а
от 1994 г. е постоянен представител на РФ в ООН, където седем пъти е бил председател на
Съвета за сигурност. От 2004 г.
е министър на външните работи на РФ. И когато човек с
такъв гигантски опит, знания
и уникално чувство за ситуация казва, че страните от Запада, "практически, не са се научили да използват възможностите на класическата дипломация", защото "дипломацията
– това е отношения между хората, това е умението да чуваш
партньора, взаимно да се изслушвате, да се търси и намира
баланс на интересите. Това са и
ценностите, характеризиращи
дипломатическите отношения
между РФ и КНР", безусловно
трябва да му се вярва. Пророброй 15, 13 април 2021 г.

ВИДОВДЕН Е НЕИЗБЕЖЕН
Има ли далавера с концесията на летище „София“?

Инж. д-р Александър
Трифонов

М

ъглата около концесията на летище София
не се вдига, защото
навярно далаверата се
задълбочава. На заседанието си на
7 април Правителството прие
предложението на концесионера на летище София за изменение на концесионния договор и
отправи насрещно предложение
за неговото изменение. От публичната информация за това решение и аргументите на г-н Желязков личи или некомпетентност, или отново опит да се заблуди обществото. Защо?
Факт първи: Известно ли е
на членовете на МС и на г-н Желязков, че има едно понятие в
икономиката „Стойност на парите във времето“. Стойността
на парите във времето е свързана с понятията инфлация и
покупателна способност. Стойността на парите във времето не
показва, че наличните пари в
момента са на стойност повече
от същата сума в бъдеще.
С решението на МС, че “Изменението на концесионния договор предвижда отлагане на плащането на годишните концесионни възнаграждения за първите
десет години от срока на концесията, за последните десет години от срока на концесията.“ държавата се ощетява с най-малко
100 млн.евро, поради изброените
по-горе фактори. А инвеститорът
обещава завишение на инвестициите само с 16 млн. Евро!
Ощетяването е факт и отговорността е документирана, защото в решението няма
допълнение, че дължимите
суми ще бъдат индексирани
с инфлацията и коефициента
на покупателната способност.
Според народната мъдрост се
получава „Кон за кокошка“.
Факт втори: Никъде в концесионния договор няма тълкуване на понятието „икономически баланс“. Това е още една

вратичка за облагодетелстване на концесионера, защото
към концесионния договор не
е приложен финансово-икономически модел, на база който да се пресмятат аргументирано приходите и загубите за
всяка страна от договора.
Факт трети: Защо това насрещно предложениена МС не
е публикувано за обществено обсъждане, а се приема „на
тъмно“? Как членовете на МС
се съгласяват с един доклад на

ето има още много открити
въпроси относно ефективността от концесионирането
на летище София (виж https://
pogled.info/bulgarski/groznototyalo-na-kontsesiyata-naletishte-sofiya-ili-12-vaprosakam-ministar-zhelyazkov.12666.
Как г-н Желязков ще коментирате повишаването на
летищните такси от 23.11.2020
г. - 60% за международните линии; с 15% за вътрешните линии; с 95% тaкcaтa зa cигypнocт

„На основание на чл.34.8.4
от договора Концедентът (Държавата) избира да финансира
изцяло или доколкото Концесионерът е получил финансиране
за част от допълнителните Капиталови разходи) останалата
част от допълнителните Капиталови разходи.“ Но това означава, че не е ясно какви разходи ще трябва да направи държавата при поискване от концесионера! Например:
Няма задължение изграж-

Дали всички на снимката няма да се окажат съдружници в престъпление? Далаверата с концесията на летище „София“ все повече става съмнителна. Има шест факта, на които новата политическа
класа, която се бори срещу корупцията, трябва да потърси отговор
г-н Желязков, в който няма изчисления (оценка на въздействието) каква ще бъде ползата
за държавата, а само заявления! За концесионера е ясно, че
е на печалба.
Факт четвърти: Защо не са
качени на страницата на Министерството на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията запитването до
Европейската комисия и нейния
отговор относно тълкуването
дали отлагането на плащането
на концесионното възнаграждение не е държавна помощ?
Факт пети: Защо г-н Желязков не отговори на Отвореното писмо до него, в ко-

и с пoчти 50% тaкcaтa зa
oбcлyжвaнe нa caмoлeтитe нa
pъкaв - дo 173 eвpo във връзка с
цитиранато по-горе Ваше решение, в което сте записали: “Според прогнозата на участника, се
очаква средната летищна такса да спадне с 15% в реално изражение в периода преди разширяването (2030 г.) и да се задържи
под -10% през целия период на
концесията в сравнение с нивото на таксите от 2017 г.“ Това
като реверанс към концесионера „СофКънект“ ли е или по
негово настояване, респ. по
настояване на Заемодателите?
Това ли са по-добрите цени за
гражданите, както твърдите?

дането на нова писта да стане
за сметка на Концесионера,
което се вижда и от Ваше решение № RK № 5 от 17.07.2019
г. за определяне на концесионер на „Гражданско летище за
обществено ползване София“ –
публична държавна собственост;
В чл.3.3 2, g) (Държавата
се задължава) да съдейства в
рамките на своите правомощияза инвестиране в модернизацията и разширяването
на капацитета на Аеронавигационната инфраструктура, подобряване на Оборудването за аеронавигационно
обслужване и квалификаци-

„Изборът на Път е...“

чески и програмни са думите
на Лавров: "Животът ни принуждава, следвайки свой собствен модел в икономическото и
социалното си развитие, така
да работим, че да не зависим от
"странностите", които ни демонстрират нашите западни
партньори. Те налагат своите
идеологически схеми, за да запазят доминирането си, пречейки
на другите страни да се развиват. Тази политика е в разрез с

обективните тенденции и, както се казваше навремето, тя е
заела "неправилната страна на
историята". Историческият
процес, въпреки всичко, ще вземе
своето!"
Големият въпрос, който
засяга съдбата на българския
народ и неговата държава е:
Ще намери ли България своето място на правилната страна на историческото развитие на човечеството? Све-
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тът е в епоха на най-дълбока
трансформация, при която
се създават и укрепват нови
центрове на икономически
растеж, на финансово могъщество и политическо влияние. Ако продължаваме като
народ да държим главите си
дълбоко зарити в пясъка, чакайки бурята да отмине, ако
продължаваме да робуваме
на чужди внушения, на профанацията и низките първо-

сигнални страсти, ако не се
отърсим от удушаващият ни
конформизъм, ако не се обединим и не тръгнем след новото, след жизнеутвърждаващото, следвайки зовът на
православната си етика, морала на нашите възрожденци и традиционните си ценности, то тогава ще се окажем на бунището на историята, затънали в тресавището
на егоцентризма, на фалши-

на точен адрес

ята на работната сила;
Факт шести: Как трябва
да се разбира твърдението
„Действащият към момента
държавен оператор на летище София не разполага с възможността за извършването на инвестиции в подобен
обем“? Да не би защото хазната на държавата е празна и е
по-ефективно да се направят
частни инвестиции при повисоки лихви в сравнение с
държавен заем?

Не е ясно какъв ще бъде
окончателния баланс на ползите за държавата от тази
концесия.
Към момента е късно да
бъде прекратена концесията, поради неизгоден за държавата договор. Остава да
се види и докаже дали няма
злоупотреба с икономическия баланс, както и дали
не са налични данни за корупция. Ако се открият и докажат такива факти, това би
било единствената възможност за промяна на договора. Но още отсега се набива на
очи, че във връзка с тази концесия интересите са много и
те рано или късно ще станат
видни. Време е прокуратурата да прогледне. Видовден е
неизбежен.
вите пари, фалшивия морал
и фалшивата демокрация!
И с тежък грях към нашите деди, и с неизпълнен дълг
пред нашите деца и внуци!
Време е за избор и действия!
Животът на белите е от
значение! Животът и на черните е от значение! Животът
на всеки човек на планета е от
значение! Но изборът на Път
и за черните, и за белите, и за
цялото човечество, винаги е и
ще бъде от определящо значение!
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загубиха възможността да бъдат
балансьор в 45-то НС, нареждайки се на четвърто или пето място, въпреки очакваните гласове
от Турция? При толкова „червени линии“, самотата на „победителите“ е по-тъжна и от едно
изгубено сражение! Ако останалите участници в новоизбрания парламент откажат да подкрепят кабинет на малцинството на ГЕРБ, но не успеят, или не

З

Всяка криза, както и всяка загуба, е една възможност. Това се отнася и за БСП,
която след натирването на
Георги Гергов трябва да повтори упражнението и с всички онези, които не спряха да
сноват из телевизионните
студия, за да се жалват от авторитарните методи на Корнелия Нинова. Сега, след като
допринесоха с всички сили за

Петко ПЕТКОВ

наменитата реплика на
британския главнокомандващ, породена от
тъжната картина в собствения лагер след историческата
победа над френския император
Наполеон Бонапарт, отговаряше чудесно на тъжната изповед
на Бойко Борисов в Банкя вечерта след края на изборите за
45-то Народно събрание.
Застанал под дъжда, на фона
на някакъв дувар в Банкя, „организаторът и вдъхновителят на
всички наши успехи и победи“ редеше миролюбиви думи за помирение, единение и експертно управление поне до декември 2021 г. Т.е., до момента, в
който очаква да се обяви за победител на президентските избори
срещу омразния му опонент Румен Радев. Така ще направи „голям шлем“: от главен секретар
на МВР, през кмет на София,
партиен строител и премиер
три мандата, до президент на
Република България. И каква експертиза ще предложи той
на политическия пазар? Той самият – по разгъване на маркуч в
пресечена местност „доктор на
науките“; счетоводителката Теменужка Петкова за министър
на енергетиката; ПКП Цвета Караянчева за председател на НС;
бившият водещ на радиоточката в Габрово Томислав Дончев
за вицепремиер; патриотичната „калинка“ Мариана Николова за вицепремиер и министър на туризма, или другата „калинка“ Екатерина Захариева,
за вицепремиер и министър на
външните работи, а Георг Георгиев за неин пръв заместник? За
злополучните кадрови рокади в
сферата на здравеопазването да
не говорим? „Мои сини опоненти!“ - така се обърна Борисов
към бившите си „съдружници
в престъплението“ от Реформаторския блок, сега Демократична България. И започна
да ги кандърдисва за общи усилия за изваждане на България от
икономическата криза и тази с
коронавируса. Защото с бруталното си отношение към парламента и извънпарламентарната
опозиция направи така, че ГЕРБ
да остане със 75 депутати и без
никакви съюзници, с които да
състави правителство.
По отношение на кого
ГЕРБ е победител на тези избори? На БСП, която се класира
едва трета? Или на ДПС, които
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е въпрос да сменим „калинките“ с „балеринки“, по-добре направо да потегляме към нови
парламентарни избори. Така
или иначе милионите за поредния непредвиден вот, които оплаква Борисов, няма да отидат у
гладните, безработните, болните
и пенсионерите. Не и докато той
ги хвърля директно през прозореца на МС или джипа на обръчи от приятелски фирми. Или

ПОБЕДЕНИТЕ
ПОБЕДИТЕЛИ
„След едно изгубено сражение няма нищо по-тъжно от едно спечелено сражение.“
(Херцог Уелингтън след разгрома на Наполеон във Ватерлоо)
пожелаят да съставят такъв с цената на неприемливи за техните
избиратели компромиси, следва
президентът Радев да назначи
служебно правителство. Което
не само да подготви и проведе
новите парламентарни избори, но и да прегледа и ревизира делата Бойкови през трите
му мандата. Понеже ръководената от Гешев прокуратура не
пожела да направи това и непотребна стана, ще го направят
служебният кабинет на Радев,
МВР, Министерството на правосъдието, Сметната палата и
НАП, ръководени от други началници. Достатъчно е на обществото да се разкрие истината за „най-успешното“ управление, за да запрати избирателят
ГЕРБ и Борисов там, където им
е истинското място: на политическото бунище. Надяваме
се само Слави Трифонов с неговата партия „Има такъв народ“
(ИТН) да не се главозамае и да
тръгне да управлява България
като квартална кръчма. Сиреч,
вместо хляб, да й предложи зрелища с концерти в празни стадиони и спортни зали. Тогава
ще се окаже вярна констатацията-анекдот на руския вестник
„Московский комсомолец“: „Не
бива да се разчита прекалено на
народната мъдрост, защото народът не винаги е трезвен“. Ако

го прави опосредствано чрез
нагласените обществени поръчки, спечелвани редовно от
приближени на властта олигарси и общинари от ГЕРБ.
Най-хубавото на тези избори е, че в НС няма да ги има фалшивите „обединени“ патриоти
и „родолюбци“, като Валери Симеонов и Веселин Марешки.
Впрочем, горивно-аптекарският бос пак е на кяр – няма да му
се наложи да връща по 5000 лв.
за неизпълнено предизборно
обещание на 200-те хиляди, с
които е подписал едностранно
задължаващ договор. Нито да
строи бензиностанции по тяхно
желание. Обаче, нито той, нито
Борисов, ще разпределят и „усвояват“ европейски средства от
Фонда за възстановяване. За
тях няма по-голямо наказание
от това да гледат как други разпределят милиарди евро, вместо
да пълнят чекмеджета на нощни
шкафчета. И ГЕРБ, и ПП „Воля“
са тоталитарни партии-фирми, които изчезват, щом бъдат
избутани от държавната копаня.
Без власт и келепир съществуването им става безпредметно.
Не ние, а бившият депутат от ПГ
на ГЕРБ Методи Андреев разчете абревиатурата й като „Грабителска Еднолична Разбойническа Банда“. Към това ние няма
какво да добавим.
седмица

загубата на избиратели, те
стоварват и собствените си
грехове на сегашното партийно ръководство. Но защо
същите „авторитарни“ методи не попречиха на БСП да
се представи успешно в Ямбол, а я препънаха във Видин, откъдето е бившият
председател Михаил Миков?
Ако има грешка в провеждането на предизборната кампания на социалистите, тя е, че се
опитваха да убеждават с програма хора, които не четат,
сякаш са завършили училище онлайн, както днешните учащи се. Никоя партия
не успя да увеличи електората си с програмни аргументи, поради което чалгата на
Слави го изстреля на върха.
ИТН спечели и вота в чужбина с почти двойна преднина
пред другите конкуренти. Затова опростачване на нацията
голям принос има 11-годишното управление на Борисов.
Не каза ли той „Аз съм прост и
вие сте прости, затова се разбираме“? Оказа се прав, само
не предвиди, че Слави Трифонов ще използва собствената му рожба, простотията.
И без да води никаква кампания, ще му минира пътя към
властта. Дано само всичко не
се окаже един пошъл театър и

ИТН да не се полакоми за кокала, който ще й предложи Бойко
Борисов. Няма невъзможни, а
само неосъществени коалиции. Специално у нас и найнеморалните (от гледна точка
на избирателите, б.а.) коалиции обикновено се оправдават с извънредни обстоятелства, в които трябва да се
спасяват Отечеството и народът. Като корона пандемията, например. Показателен за
„успешното управление“ на
Борисов е фактът, че на втория ден след изборите (6-ти
април), броят на новопотвърдените носители на COVID-19
беше 3860 при направени 19
210 теста. Броят на хоспитализираните достигна 10 402, на
настанените в интензивните
отделения на болниците - 734,
а този на починалите от коронавируса стана 197 души. Какво плато, когато изкачването
по черната скала изобщо не
е завършило? Това е наследството, което Борисов ще остави на следващия кабинет,
но най-нагло ще го обвинява
за собствените си провали.
Както прави с правителството на Пламен Орешарски или
с това на Тройната коалиция.
Всички са грешни, само той е
целият в бяло!
В условията на една опоскана от герберските скакалци земя, са възможни всякакви следизборни комбинации, щом има общи интереси
на политическите субекти,
които често не съвпадат с очакванията на гражданите. Както гласи една мъдра сентенция: „Съюзът на кучето и котката е заговор срещу готвача“.
Все пак отстраняването на
Борисов завинаги от властта
си струва компромисите, при
които леви да подкрепят десни и обратно.
Що се отнася до БСП, която
за първи път от началото на
прехода слезе на трето място, изпреварена от шоуформацията на Слави Трифонов
- ИТН, времето за подмладяването й е дошло и надскочило.
Изгубено е само едно сражение, но колелото на историята
продължава да се върти. Моделът Борисов си отива бавно,
но безвъзвратно. Дано само не
бъде заменен от още по-лош,
по-лъжлив, по-корупционен
и по-грабежоспособен.
Не е страшно, че през това
лято, или наесен може пак да
се редим пред урните. Страшно е, когато народът не вижда
надежда, обзема го безразличие и се отдава на порока, чакайки Спасител отвън. Дали,
вместо „Съединението прави
силата“, пред входа на НС не
трябва да се постави дълбокото философско прозрение на
Апостола: „Ако е за Българско,
то времето е в нас и ние сме
във времето; то нас обръща и
ние него обръщаме!“?
брой 15, 13 април 2021 г.

МЪГЛА ЗАБУЛВАЩА СМЪРТТА
НА БАНКЕРИТЕ РОТШИЛД
Проф. Валентин КАТАСОНОВ

Н

а 15 януари 2021 г. на
57 години, в замъка на
рода Chateaude Pregny
почина, от сърдечен
удар банкерът барон Бенджамин дьо Ротшилд. Той беше син
на банкера Едмонд дьо Ротшилд
(1926-1997), една от най-важните
фигури на клана Ротшилд, глава на швейцарския клон на клана, трети по важност след английския и френския клан.
След смъртта на бащата през
1997 г. 35-годишният Бенджамин зае неговото място на кормилото на холдинга Edmonddе
Rothschild, който управлява активи на сума над 175 млрд. долара, френски и швейцарски банки, ресторанти, хотели, благотворителни фондове и др. Личното състояние на Бенджамин се
оценяваше на 1.5 млрд. долара.На
фона на най-богатите хора в света
това число е скромно и в списъка
на Форбс за 2019 г. Бенджамин де
Ротшилд заемаше едва 1349-то
място. Но него често го наричаха
„най-влиятелната личност в световния финансов елит”. Просто
Ротшилдите избягват да бъдат
в светлината на прожекторите
и значителна част от техните
активи е покрита в сянка.
В поредицата от най-шумни истории свързани с името на
Бенджамин,се помни обединяването на активите на френския и
британския клон на семействата Ротшилд в 2007 г. Заслугата
за това, както и мътната история,
свързана с банкрута на банката
на Уолстрийт Lehman Brothersв
2008 г., приписват на Бенджамин. Фалитът на тази банка натисна спусъка на световната финансова криза през 2008-2009 г.
Бенджамин се проявява и
в политиката. Президентът на
Франция Емануел Макрон е избраник на Ротшилдите. Смята се, че особена заслуга да заеме
поста президент принадлежи на

Бенджамин.
Трябва да обърна внимание на две семейни особености
на клана Ротшилд: високато
смъртност и мъглата, забулваща историята на тяхната смърт.
Причините за това са две. Първо, убийства на водещи фигури
от клана Ротшилд се извършват от страна на техни конкуренти и политически опоненти.
И второ: грубото нееднократно нарушаване от членовете на
клана на „вътрешния устав“ на
рода, разработен от основателя на клана Майер Амшел Ротшилд (1744-1812), който дава
на „семейния съвет“ правото да
приема решение за смъртно наказание на нарушителя.
Един от най-скандалните случаи на смърт е преди четвърт век.
Става дума за смъртта на Амшел
Ротшилд (1955-1996), син на известния барон Виктор Ротшилд
(1910-1990). На 8 юли 1996 г.
той беше намерен във ваната,
на стаята си в парижкия хотел
Bristol. Официалната версия е
самоубийство, но резултатите от
полицейското разследване не са
огласени от водещи СМИ и до
днес.
Смъртта на Бенджамин Ротшилд изглежда също така подозрителна. Баронът не се е оплаквал от заболявания и бе в разцвета на силите си. Смъртта му
стана повод за различни догадки.
Повечето версии са, че се касае за
убийство и го свързват със събитията в Съединените щати.
Според едни Бенджамин, а и
всички Ротшилди, са били привърженици на Тръмп. И той е
бил убит от тези, които поддържат Байдън, представляващи
„дълбоката държава“. Другите
обратно - смятат, че Ротшилдите
са поддържали Джо Байдън, а
самият Бенджамин бил един от
главните помощници в сянка,
на демократическия кандидат
за президент. Помощта е била
финансова.
В предпочитанията за президент на САЩ сред прочутото
семейство нямаше единодушие.

Нямам достатъчно информация,
за да се изказвам категорично.
Но мога да предположа, че главната цел на Ротшилдите е била
отслабването на Америка. А за
тази цел тя е трябвало да бъде
разклащана като се помага и на
демократите, и на републиканците, за да се стигне до техния
челен сблъсък.
Почти всички Ротшилди крият своето отношение към Тръмп
и Байдън, но има и изключения.
Така Лин дьо Ротшилд (на нея
приписват въвеждане на термина
„инклузивен капитализъм“, б.пр.),
в 2016 г. открито поддържаше
кандидата на демократите Хилари Клинтън.
За да се разбере отношението на Ротшилдите към Америка,
най-добре е да се види какво казва
Жак Атали, който е техният официален рупор и служител. В своята книга-прогноза „Кратка история на бъдещето“ (2006 г.) Атали
подрежда предстоящите събития за първата половина на 21
век на пет етапа. Първи етапотслабване на Америка и загуба
на статуса й на свръхдържава.
Последен етап - учредяване на
световно правителство, (в което,
естествено, всички длъжности ще
принадлежат на Ротшилдите).
Още в 1979 г. младият Атали
предлагал за преход към нов световен ред да се използват „медицински аргументи“. През 2009 г.,
на страниците на „L’Express”, той
приветства настъпването на вирусната пандемия (т.нар. свински грип).
Вече се събраха доста косвени признаци, че Ротшилдите са били причастни към подготовката на глобалната провокация с COVID-19. Нека си спомним корицата на новогодишния
брой на сп. „The Economist”, част
от империята на Ротшилдите.
Тогава, според специалистите по
разшифроване на езотеричните
корици на това списание, на читателите е бил даден знак, че
предстои вирусна пандемия. На
корицата са изобразени четирите конника на Апокалипсиса.

Конникът, който е приет да се отъждествява с „чумата“, е изобразен с корона (чети коронавирус),
а конникът под название „война“ напомня Статуята на свободата, при това лицето му е покрито с медицинска маска.
Има сериозни основания да се
предполага, че починалият (или
убитият?!), е бил причастен към
„операцията COVID-19“. На 18
януари опитният конспиролог
Бенджамин Фулфорд помества
на своя сайт статията „Временните граници на бъдещия свят
ще бъдат определени тази седмица“. В статията е публикуван запис на патента за тест PCR, регистриран от един от членовете
на клана Ричард Ротшилд. Патентът е бил регистриран три и
половина години преди началото на истерията с коронавируса.
Фулфорд твърди, че има агенти
по цял свят, които го снабдяват
с информация. В нея има и секретно писмо на британското
разузнаване МИ-6, разпратено
до службите на съюзниците. В
писмото (без дата) се съобщава, че в света се готви глобална спецоперация в сферата на
общественото здравеопазване,
крайната цел на която е непонятна за англичаните. И се цитира патента на Ричард Ротшилд
като едно от доказателствата за
готвената провокация.
Според Фулфорд COVID-19 се
чете така: Certificate of Vaccation
Identification 2019. Той смята, че
операция COVID-19 е трябвало да започне в 2019 г., но стартът се е забавил. Разшифроването на наименованието, смята
Фулфорд, следва че операцията
трябва да завърши с масово ваксиниране и поголовна цифрова
идентификация на хората. По
данни на Фулфорд във финансиране на операцията COVID-19
участват МВФ, Световната банка и Банката за международни
разплащания (БМР).
На това място експертите обръщат внимание на любопитната подробност, че между Изп.
директор на МВФ Кристалина

Георгиева и покойника, (убития) Бенджамин Ротшилд, е
съществувала невидима връзка. Георгиева е племенница
на първата съпруга на починалия баща Едмонд Ротшилд,
която по това време се е казвала Веселинка Георгиева. Впоследствие Веселинка и Едмонд
се развеждат.
Що се касае до Световната
банка, аз вече писах, че тази финансова организация е превела
свои средства за реализиране
на програма „Борба с пандемията COVID-19“. Първата фаза на
програмата ще трае пет години - до 2025 г.
Обобщавайки фактите конспирологът Бенджамин Фулфорд стига до следните изводи. Първо: Бенджамин де
Ротшилд е участвал в подготовката на сегашната спецоперация COVID-19.
Второ: неговите опоненти, конкуренти и партньори,
са имали вече достатъчно информация за участието на покойника в операцията.
И трето: на 15 януари не
е имало убийство, била е инспирирана смърт от инфаркт.
Трябва да се отбележи, че сведенията за смъртта на барона са
откъслечни, постъпили са от
роднините, а погребението е
станало в много тесен кръг.
Дали баронът се е изплашил,
че операцията COVID-19 може
да се провали и го очаква нов
Нюрнбергски съд? Или е стигнал до заключението, че партньорите му са ненадеждни?
Вероятно баронът не е убит и
не е умрял. Той е предпочел да
изчезне.
Историята на Бенджамин де
Ротшилд, описана от Фулфорд,
лично аз приемам като работна
версия, защото ми се струва повероятна от другите.
В историята на династията
Ротшилд отново изпъкват очевидните тенденции, а именно
- постоянно да се подготвят революции, заговори, войни…
В тази редица могат да бъдат поставени и операцията COVID-19 и
„Великото презареждане“ на Клаус Шваб. Крайната цел на Ротшилдите е да станат владетели
на света.
Превод:
Румен ВОДЕНИЧАРОВ

сец е съобразно броя на
вторниците в него. Цената
на един брой продължава да
бъде 1 лв. въпреки, че цената
за печат от текущата седмица
се увеличи значително.
Всеки вторник очаквайте „Нова Зора“. Търсете го и го
разпространявайте.
Можете да се абонирате и в
офисите на ДОБИ ПРЕС. Редак-

цията на вестника има договорни отношения с тази фирма.
Същото може да направите и чрез пощенски запис
за избрания от вас срок на
адрес: София 1377, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев
Минчев. Особено е важно да
бъде изписан адреса и името на
получателя, както и телефон за
обратна връзка.
Допълнителна информация може да получите на тел.
02 985 23 05; 02 985 23 07, както
и на мобилни телефони: 0879
140 122 и 0894 66 49 00.

Уважаеми читатели,

Ако не сме ви разочаровали и намирате, че „Нова Зора“
е достойна за вашата подкрепа, сега е времето да го направите. Това, че остана неизпълнена задачата за 1000 годишни
абонамента, отново ни поставя
в неизвестност как ще приключим годината. Не само защото тя е особено важна с избори за президент, а нищо чудно
и с втори избори за парламент,
но и защото, за да пребъде България, никой не бива да остане
безучастен в битката на исти-

ната с лъжата.
Разпространението
на
вестника, по независещи от
нас причини, продължава да
бъде ограничено. Абонаментът е все още най-сигурният начин, че духът на „Зора“
не може да бъде сломен. Бихме
искали да останем на “фронтовата линия“, но това сега зависи от вас.

брой 15, 13 април 2021 г.

Във всяка пощенска станция, до 15-о число на всеки
месец, може да осъществите
вашата подкрепа за каузата
с абонамент от първо число
на следващия месец, тримесечие, полугодие или до края
на годината.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е 311.
Абонаментът за един мепрочетено за вас
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БЕЗРОДНИЦИ ГЛОБАЛИСТИ
Или кои са нашенските душеприказчици на скопските македонисти
и какви са техните „аргументи” срещу България

Борис Данков

С

лед като България
наложи вето върху
приемането на Северна
Македония
в Европейския съюз, почти веднага последва едва ли
не цяла лавина от възмущения и полемични статии на
т.нар. нашенски „либерални
хуманисти”. То не бяха подписки и протести, обръщения, открити писма и какви
ли не още писания. Госпожите и господата “елитни” политолози, историци, етнолози, културни антрополози и
пр. не били съгласни, че държавата на роднинските ни
съседи „не се справя със своето минало”. Те не смятали,
че т.нар. „македонска нация”
била резултат на „етнически
и езиков инженеринг”. Макар и
да приемали понятието „обща
история”, скроените по европейски образец пишман
„научници” не можели да се
съгласят с „официализирания
разказ за миналото на България”. Още - „нелепа” била посочената в Меморандума за отношенията ни със Северна Македония „бройка” на жертвите,
с които титовисткият режим е
конструирал т.нар. „македонска идентичност”. Проблем
било „романтичното и митологично мислене, остарялото
разбиране за националната
ни история” на “изостаналите” български учени, които
не са повишили експертното си равнище, сиреч своята професионална квалификация. Поради тези, и какви ли
не още мотиви, представителите на т.нар. Българска общност за либерална демокрация (БОЛД), почти ултимативно обявиха, че страната ни „без
отлагане трябва да даде „зелена светлина” за приемането
на Северна Македония в ЕС.
Новите идеологически
цербери

Прочее, тази привидно
спонтанна кампания не е от
вчера или днес. Тя върви вече
няколко години подред. Преминали по някоя и друга специализации из университети и факултети на Джордж Сорос, тези люде сипят с
менторско настървение своите „научни” мантри, раздават
„компетентни” поучения и
съвети „от последна инстанция”. Те са си присвоили неписаното право да правят
Стр. 10

„нов прочит” на историята;
да се дразнят от „ретроградните сили”; да анатемосват неудобните им „дискурси”; да сочат какъв следва да бъде „правилния разказ” за миналото, че
дори… как да изглежда евентуалното ни бъдеще. С една
дума, подобно на някогашните идеологически цербери от
времето на соца, тези пазители на либералните догми
примират от страх да не би
върху тях да падне някоя прашинка, която да им развали
„демократичния” рахатлък.
Kаквото повикало, такова
се обадило

Така през 2009 г. в Париж
излиза на френски език книгата на Чавдар Маринов „Македонският въпрос от 1944 г.
до днес. Комунизмът и нацио-

да ги вкара в своята политическа матрица. Така, след като
обявява Живков за „генерален секретар” на БКП от 1956
г., което е неточно и невярно
(с.62) и установява, че в началото на 60-те години на 20
век в България бил „цялостно реабилитиран традиционният български национализъм
спрямо Македония” (с.70), Маринов взаимства клишета и
фалшификации на скопската пропаганда. Т.нар. честване на Климент Охридски през
1965 г. у нас, според него, „имало жесток националистически
характер” (с. 79). През 1979
г. „София била българизирала гроба на св. Кирил в Рим” (с.
114). В издадения през 1968 г.
сборник на БАН „Македония.
Сборник документи и материали” имало „дълъг списък от

Чавдар Маринов еднакво добре повтаря банално известните догми на неолиберализма и македонизма по французки, че и по… македонцки.
нализмът на Балканите”, която през 2013 г. е издадена в
Скопие с марката на фондация „Отворено общество”.
През 2020 г., пак там, се появява второ „некомерсиално”
издание на същата книга (!).
По всичко изглежда, че Маринов е избрал тази тема неслучайно, след като си е поставил за цел да разобличава т.нар. „комунистически национализъм”. Няма що - това
си е „апетитна хапка”. Друг
е въпросът кой му е подхвърлил тази „стръв”. Но след като
сам се обявява за привърженик на „едностранчивия антикомунизъм”, всичко отива
на мястото си.
И каква я е забъркал в своя
„научен” опус историкът„еретик”, както го е разхвалил
белгийският професор Раймонд Детрез? След като разгромява на бърза ръка непоследователната позиция на
бившата БКП и „предателството” на Георги Димитров
по македонския въпрос (отдавна изтъркана тема!) Ч. Маринов се захваща с… „Живковисткия национализъм”. На
близо 200 страници той „изследва” неговите превъплъщения. По-точно - манипулира
факти, имена и събития, за

ство” у нас. Негова болезнена грижа е легализацията на
незаконните ОМО-вски организации. Чрез манипулативни анализи върху преброяванията в Пиринския край
иска на всяка цена да открие
по възможност повече „етнически македонци” в България.
При това всеки път той си служи с „модерната” неолиберална „методология”. Като
цитира погрешно мантрата на Бжежински, че „национализмът е последно убежище
на комунизма” и я приписва на
Адам Михник, Ч. Маринов прави свой научен „принос”, обявявайки го за „природна среда”
на комунизма. Добре, но защо
все пак Живков е представен
като най-големия теоретик
на класическия буржоазен
шовинизъм? Така много лес-

Върлият приятел на скопските македонисти Стефан Дечев не е езиковед, но е „специалист” по… македонска граматика.

личности, които били присвоени от югославска Македония”
(с. 116) Докато творчеството
на Димитър Талев било „в услуга на държавно-партийната
пропаганда”. (с. 146)
Интересна е „оценката” на
Ч. Маринов за титовистката
и българската позиция към
Македония по време на тоталитаризма. Така „югославската позиция била поставена върху модерността на нацията, с… езика на човешките права”, докато българската
била „популистка, с есенциалистически (т.е. схоластични)
възгледи” (с. 104).
По-любопитното е, че в
„модерния” опус на Маринов
няма нито ред за това как
след 1944 г. в титова Югославия е била конструирана с насилие и брутална пропаганда
т.нар. македонска нация. Единственото „свидетелство” за
този период е едно изречение
на покойния скопски академик Иван Катарджиев, според когото „за хомогенизиране
на македонското национално
чувство били прилагани репресивни методи” (с. 39)
Още по-любопитно е, че
Маринов в своето съчинение
едва ли не през ред се занимава
с т.нар. „македонско малцин-

но се оказва, че Бойко Борисов е изплагиатствал „Живковисткия национализъм”, а
Стево Пендаровски го е използвал, за да анатемоса „българския шовинизъм”. Майтап
бе, Уили!
Но и това не е всичко. През
2013 г. Ч. Маринов публикува в
сборника „Преплетените истории на Балканите” т. 1, своята студия „В защита на родната реч: стандартизирането
на македонския език и българомакедонските лингвистични
полемики”, (с. 418-483). Още
от заглавието възниква въпросът: В защита на чия родна реч ще пледира авторът?
След като прави исторически
преглед на десетки публикации „за” и „против” т.нар. македонски език, Маринов отстоява тезата, че от края на
19 век той вече е… „отделен
славянски език”. Още оттогава
е съществувала „специфична
езикова традиция”. По-късно,
дори Югославското кралство
след 20-те и 30-те години на
XX век, било „толерирало” македонския като… „южносръбски диалект”. Вече след 1944 г.
била осъществена т.нар. „кодификация”, подир която бил утвърден стандартизираният
македонски език. А днес „поне
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за специалистите било ясно, че
македонският не е диалект”.
Социолингвистичните критерии доказвали абсурдността на
българското твърдение, че той
е „писмено-регионална норма
на българския език”. Странно е
как докторът по история и философия е станал специалистезиковед?...
В статията си „Прочута Македонийо, земьо на Александър”
(2017) Маринов пък внушава,
че македонците се били идентифицирали като такива в резултат на „българската пропаганда”, която била преследвала
„иредентистки цели”.
Друг, не по-различен случай, по начин на „научно” изразяване, е неговото идейно
другарче и възпитаник на Соросовия централно-европейски университет в Будапеща
г-н Стефан Дечев. Той също
така повтаря в упоение неолибералните мантри на своите
идейни попечители от Запад
и настървено брани светая
светих на скопския македонизъм. Дечев е залял със своите халтураджийски писания
едва ли не всички нашенски и
македонски медии. В тях той
безогледно оплюва българските учени-„динозаври”. Самият той не бил езиковед, но
редно било да признаем македонския „язик”. Да се оставела
историята, но на… „правилните” историци. Даже за Коминтерна нещата не били съвсем така, както ги представяли
някои учени глави у нас. Кое
не е така, след като от 1922 г.
ВМРО е подложена на постоянен натиск от Коминтерна,
включително с подписването
на т.нар. Майски манифест
през 1924 г., където вече е „измислен” т.нар. „македонски народ”, а през 1925 г. е учредена
болшевишката ВМРО (обединена), която е инициатор на
Резолюцията на Коминтерна
от 1934 г. Историята ни с Македония не била обща, а „споделена” - твърди Дечев, позовавайки се на небезизвестната
македонистка мантра. И още
- Кирил и Методий „зорлем”
били определяни като български просветители и т.н., и
т.н. Това са само част от папагалските каканижения на нашенския запален македонист.
Хорът на виртуалните
влъхви

В края на януари т.г. соросовият интернет-портал
„Маргиналия” организира виртуална дискусия „Идентичност и интерпретации. Какво
е постижимо в диалога между
София и Скопие”, с участието
на нашенски и чужди (основброй 15, 13 април 2021 г.

БРАНЯТ МАКЕДОНИЗМА

но неолиберални) „капацитети” по щекотливата тема. Сред
тях особено изразително се
откроиха със своите „модерни” папагалщини т.нар. „софийски македонисти”, по-точно: антибългарски безродници и глобалисти.
Александър Кьосев с интернационално опиянение наблегна върху… „мултиперспективния идеал” и „мултиперспективното четене на
историята”. По-важна била
„прекъснатостта от приемствеността” при този прочит.
Кьосев имал македонско потекло, но страшно много се дразнел, когато чуел думите „българщина” и „корени”. Единствено правилен и истински
бил „мултиподходът” към историята, който той бил наследил от македонското си потекло.
Преминалият на нова
хранилка във Виенския институт за хуманитарни науки
Димитър Бечев, след като установи, че „България не е наясно какво иска от Македония”,
запита защо Бойко Борисов
не е обуздал т.нар. патриоти
и не е оставил „вратичка на
Зоран Заев”. И още - каква била
От стр. 12

За съжаление, след смъртта
на Сталин, партията на болшевиките не случи с водач. Деградацията, началото на която сложи Хрушчов, бе така стремителна, че съвсем естествено завърши катастрофално с погиването
на КПСС и на самата съветска
държава при Горбачов.
Много са неговите грехове
към социалистическата общност. И на много места в книгата на Чавдар Добрев това прозира дори и зад първоначалната
му симпатия към идеите на перестройката. Защото едва ли някой ще отрече, че с ликвидирането на Съвета за икономическа
взаимопомощ страните от социалистическия лагер бяха лишени
от най-здравата взаимовръзка
помежду си. С разпускането на
Варшавския договор пък бе създадена онази обстановка, която
ги направи беззащитни. Горбачов и кликата му не положиха дори елементарни усилия бъдещето на човечеството да бъде
подсигурено с договор за разпускането на НАТО. Социалистическият лагер просто бе подло
предаден. Чавдар Добрев макар
да не назовава директно Горбачов като исторически негодник и предател на всички народи за всички времена, честно осмисля катастрофата като
резултат от неговия „принос“ .
Авторът осъзнава необходимостта от реформи в социалистическото ни развитие. Приема решението на Ноемврийския

тази претенция за някакъв си
говор на омразата от Скопие,
което било някакво неясно и
„обтекаемо понятие”?...
Върхът на неолибералните
изстъпления обаче беше „откритието” на бившия съветник на президента Жельо Желев по етническите въпроси
и специалист по „изобретяването” на помашки етнос Ми-

странно. Като български историк и възпитаник на парижкото Ecole des Hautes… Чавдар
Маринов еднакво успешно
повтаря либералните мантри на своите западни настойници и националистическите клишета на върлите македонисти от Скопие.
Еднакво добре припява по
французки, че и по… „маке-

Александър Кьосев имал македонско потекло, от което бил наследил… мултикултурализма.

уморно да сипе меродия във
всяка политическа манджа и
да дава безплатни съвети на
нашенските политици по казуса Македония.
Вече за внушителната кохорта от неолиберални спецове и експерти по македонската
тема и т.нар. „мултикултурализъм” да не говорим. Но се получава нещо странно, ако ли не

Преминалият на нова хранилка във Виенския институт за хуманитарни науки Димитър Бечев пита
защо Бойко Борисов не е обуздал т.нар. патриоти.

хаил Иванов, според когото в
България имало „етнонационализъм”, който се отразявал
върху официалната позиция
на страната ни към Северна
Македония.

донцки” банално известните
догми на неолиберализма и
македонизма.
Неговият съмишленик Стефан Дечев, като върл приятел
на скопските македонисти и
спец по кулинарните специаКипи „модерен” труд
И се получава нещо доста литети, и по върлите нашенски питиета, продължава не-

конфузно. Една огромна върволица от нашенски историци и лингвисти, политолози
и какви ли не още, повтарят
като папагали идеологическите мантри на Соросовите университети и колежи,
раздават наляво и надясно
„компетентни” съвети на на-

ЛЕТОПИСЕЦ НА
ДНЕШНОТО ВРЕМЕ
пленум на ЦК на БКП – 1989 г.,
като правилна посока в защита на социалистическия строй у
нас. Оказа се, че както той, така
и всички ние, които сме съвременници на тези събития, горчиво сме се излъгали.
На партийния връх се изкачиха Горбачови послушници,
воглаве с Петър Младенов и Андрей Луканов, които откъснаха преименуваната вече БКП от
нейната идеология, обезоръжиха я и я тикнаха по нанадолнището към пропастта, по хлъзгавия път на социалреформизма. Партията беше омаломощена, като доказан защитник на
хората на наемния труд. И неслучайно цялото българско общество бе напълно съкрушено
от натрапената му безпътица.
Чавдар Добрев с горчивина
констатира, че и днес партията продължава по този път. “Тя
е на болнично легло, лекувана от
псевдо лекари, чиито професионализъм, воля и интелект, са
на съмнително равнище”, пише
авторът.
Навярно много хора днес
споделят мнението му, че „бащите на преустройството ще
са толкова двулични и жестоки”. Случаят с отстраняването от власт на Тодор Живков е
показателен. На Ноемврийския
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пленум, те му благодариха за
неговите заслуги в изграждане
на социализма в България, но
още на следващия ден започна
кампанията за неговото сатанизиране и, за да бъде падението пълно, той бе арестуван, разследван и съден като криминален престъпник. По поръчение
на Андрей Луканов бяха съчинени най-чудовищни лъжи. Това
беше един позорен процес,
който напълно обезсили партията. И тя бе опозорена.
Друг голям грях на след десетоноемврийската върхушка
на БСП е, че застави партията
сама да самоотрича заслугите
си в изграждането на България. И Чавдар Добрев заключава: “БСП панически, отстъпваше, разширяваше територията за политически действия
на Съюза на Демократичните
сили”. Това беше формено самоубийство и то начена със силно
преувеличаване на извращенията на нейните ръководни кадри. Разрази се буквално братоубийствена кадрова война.
Списъкът на греховете, в която
не може да бъде изчерпан.
Особено място в новата книга на Чавдар Добрев, е отделено
за Жан Виденов и управлението
на Демократичната левица. Жан
е определен като изграден кри-

тик на перестроечната практика
и идеология и ще остане в националната ни история.
Твърде интересни и будещи
размисъл са онези пасажи в книгата, които осветяват събитията
около 10 януари и 4 февруари –
погромът на Народното събрание и последвалото връщане на
мандата за второ правителство
на Демократичната левица. Чавдар Добрев е пряк участник в
този своеобразен водораздел
в живота на БСП и затова са от
първостепенна важност неговите наблюдения за обществените настроения и поведението на
главните действащи лица в БСП
тогава – Георги Първанов и Николай Добрев.
В заключение бих добавил,
че и тази книга на Чавдар Добрев е принос към очакванията на всички членове на
БСП и нейните симпатизанти за един оздравителен процес, за възраждане и възмогване на партията, особено в
светлината на последните
избори.
На Чавдар, този неуморим
летописец на днешните смутни времена, желая все така талантливото му перо да бъде
потопено в мастилото на трудния днешен и утрешен ден на
България.
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шенските управници и политици. Ако решим да разберем
кои са тези люде, сигурно ще
ни се завие свят, след като узнаем що народ се труди … срещу България. Ето все пак имената на някои от тях: Ивайло
Дичев, Албена Хранова, Красен Станчев, Деян Кюранов,
Евгения Иванова, Александър Везенков, Даниел Смилов, Антоний Тодоров…
***
А сега, уважаеми дами и господа, другарки и другари, както би казал проф. Л. Георгиев,
да си представим, че не сме в
дискусионна или конферентна зала, нито във виртуалното пространство на „Маргиналия”, а на най-голямата жива
изложба на екзотични папагали. Да речем: какаду, жако,
ара джулс, еклектус и т.н. И докато се разхождате, а всички
красиви, умни и интелигентни птици запеят едновременно, какво чувате? Песен? Айде,
стига!
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ЛЕТОПИСЕЦ НА
ДНЕШНОТО ВРЕМЕ

рочетох книгата на
Чавдар Добрев – “Под
сянката на преустройството”, с голямо внимание. Тя ми допадна,
защото в нея открих много допирни точки с моята ценностна система, с моя мироглед.
Вглеждах се във всеки ред и се
мъчех да разчета шифъра на
житейския път на автора. Накрая реших, че не мога да мълча и написах това, което мисля
и, което, струва ми се, би било
откровение и за много други наши съвременници, както
бе и за мен срещата ми с тази

книга. Най-напред трябва да
подчертая, че я възприех като
един честен и обективен разговор, „без маска и без грим“, на
автора, със себе си, и за отминалото време. Допадна ми разкрепостеното мислене на Чавдар Добрев, обръщането му
към човека, нетърпимостта му
към догматизма и сектанщината. На стр. 46 той е записал
своето верую и критериите, които ще следва:“не монумента,
а човека, който е раним, с неоткрити пластове на личните му драми”. Самокритична е
преценката му към преживяното. Еволюцията в жизнения
му път и непокътната му убеденост в социализма, както и
необходимостта от обновлението му в бъдещите хоризонти
на неговото развитие. Книгата
е ретроспективен разказ за житейското помъдряване на автора и неговото професионално
израстване. Сполучил е. Поздравявам го!
Впечатлен съм, че в оценките за преживяното, Чавдар
Добрев, не е краен, няма изсилвания и най-вече запазва
позитивния и толерантен тон
на своите размишления. Анализът му е обективен и хладнокръвен. Бих отличил факта,
че остро се противопоставя на
унификацията, наслоила се в
обществено-политическото ни
битие по времето на т.нар. реален социализъм. Той не скри-

Георги ЗАХАРИЕВ
ва отвращението си от превръщането на марксизма в талмуд,
възмущава го „уродливото цитатничество на „Марксталмудизма“. Тази позиция много
ми допадна, защото разсъблича до голо едно от най-характерните злокачествени образувания в социалистическия ни
идеал.
Ще отбележа, че съм впечатлен от умението на автора,
сполучливо да портретува театралните и културните творци.
Отделил е и внимание на знакови политици. Това потвърждава таланта и извисеността на
неговия професионализъм.
Без да съм изчерпателен ще
се спра на някои моменти от
неговото политическо верую,
отразено в книгата му „Под сянката на преустройството“.
Русофилските чувства на
Чавдар Добрев не са никаква
тайна, особено след задълбочената им разработка в том Първи и Втори на “Руската Идея”.
Такава широта на познанието за това напълно естествено
и непринудено чувство в бъл-

гарската душевност не съм срещал при други автори. Но и в
новата му книга още по-ярко
е откроена топлотата на автора към братския руски народ и

* (цитатът, в съкратен вид, е взет от книгата –
“Генералиссимус” на руския писател – Владимир Карпов ).
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великата славянска православна държава. На страница 54 той
подчертава, че Русия “предопределя Световната Съдба”. И
така формулирана тази истина
също е откритие на Чавдар Добрев.
Споделям и оценките му
за епохата на Сталинизма, за
“Хрушчовото размразяване“ и
за перестройката на Горбачов. Съгласен съм с оценката
му, че „Сталин не е безгрешен
и не е полубог“. Не мога обаче да не се съглася с мнението на научния му ръководител
в Академията за обществени
науки и социално управление при ЦК на КПСС (бившата червена професура), професор Борис Рюриков, че „Сталиновата епоха не бива безогледно да се отрича“. Според
мен, недопустимо е, както от
историческа гледна точка, така
и в чисто морален план, да се
зачеркват големите заслуги на
Йосиф Висарионович в изграждането на СССР, в извеждането на държавата до втора по мощ икономика в света,
след САЩ. Още повече, че всичко това бе постигнато в условията на непрестанно обсадно
положение със силите на целия капиталистически свят.
Дори непримиримият антикомунист Уилсън Чърчил признава, че “голямо щастие за Русия бе, в ония тежки изпитания, тя да бъде ръководена от
гениалния и непоколебим пълководец – Йосиф Висарионович
Сталин. Той беше изтъкната
личност, - пише антикому-

Антология

ПРИСЪДА

Веселин Ханчев
За да живея,
трябва непрестанно
по нещо да умира в мен самия.
Осъждам ви на смърт
чрез неприязън
приятелства,
в бедата уязвими,
познанства,
край душата ми събрани,
неканени на нейната трапеза.
Осъждам ви на смърт
чрез равнодушие,
измамни
и примамливи желания,
създадени от мен
големи робства
пред малки хора
и пред малки цели.
Осъждам ви на смърт
чрез недоверие,
лъжи,
в които вярвам доверчиво,
слънца от станиол,
които вземам
за истински слънца на хоризонта.
Осъждам ви на смърт,
за да живея.

гия, ерудиция и несломима сила,
рязък, твърд, безпощаден, както в работата, така и в разговорите, на които аз, школуваният в Английския Парламент
политик, не можех да проти-

04.02.1997 г. Николай Добрев, в присъствието на Георги Първанов, връща мандата на президента Петър Стоянов.
нистът Чърчил, - импонираща на нашето жестоко време,
през периода, в който протичаше неговият живот. Сталин
бе човек, с необикновена енерписателска трибуна

вопоставя нищо. (...) Неговото
влияние върху хората бе неотразимо (...) Той пое Русия от ралото, а я остави с атомно оръжие.”*

Не бива, според мен, да бъдат
омаловажавани и премълчавани
заслугите му за победите на Съветските народи над фашистка
Германия. На това изкривяване на историята, на нейното грубо фалшифициране дължим и
много от причините за обезсилване на социалистическия идеал.
Неслучайно руският дисидент и учен Владимир Зиновиев, сам непримирим критик на
съветската действителност, определя като най-видни исторически личности трима руски
държавници: Иван Грозни,
Петър Първи и Сталин. Заключението, което прави писателят
Владимир Карпов за Сталин в
споменатата книга “Генералиссимус”, е: “Да, имало е култ към личността, но и личност е имало”.
Напълно съм съгласен със
свидетелството на автора, че
“отношението на обикновените руснаци към Хрушчов е насмешливо, снизходително, .....
че той е разгащен примитив,
по провинциално, арогантен, и
пр., и пр.”. И се налага отново да
цитирам Чърчил, но този път
вече за Хрушчов: „За мое съжаление, сега има човек, който
направи хиляди по-големи загуби на Съветската страна, от
мен. Този човек е Хрушчов. Нека
му ръкопляскаме“.
На стр. 11
брой 15, 13 април 2021 г.

