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РОГАТИЯТ СЕ КРИЕ ЗАД КРЪСТА!
КОЙ СТОИ ЗАД ИГЛАТА?

В

началото бе Словото...”, Словото, което вдъхва живот или което руши; словото, което водата помни; словото, което създава светове или погребва светове! Ние,
българите, сме обобщили хилядолетната
си практика и мъдрост с твърдението, че
всичко е въпрос на гледна точка, на терминология, че терминологията е тази,
която опакова и продава не само продуДетелина ДЕНЧЕВА кти, но и личности, идеи и цели общества! По този повод, известният полски поет
Юлан Тувим (1894-1953) констатира една очевидна истина, истината за относителността като дава пример с думата „неверник”: „Неверник в Рим е онзи, който не вярва в Христа, а в Цариград, онзи,
който вярва в него”. Същото може да се каже за редица понятия от
всички сфери на обществения живот, които съзнателно се подменят като смисъл и значение, в зависимост от конкретната обществено-политическата конюнктура. Тези понятия подменят
и разрушават вековни традиции, ценности, размиват границите между Добро и Лошо, между бяло и заживяваме в лепкава и
сива мъгла и

„

губим своите човешки ориентири.

В българския тълковен речник е дадено следното определение
на думата „сертификат”: Официално писмено удостоверение
за нещо; свидетелство за годност; в банковата терминология:
Удостоверение, което потвърждава собствеността върху ценни
книжа и депозити в банките.
На стр. 8
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Н

ито един председател на БСП, преди и
след Жан Виденов,
не е бил така организирано, премислено и целенасочено сатанизиран, както
Корнелия Нинова! И за да няма
недоразумения, съмнения и подозрения в слагачество, ще припомня, че аз първи съм „хвърлил камък“ по нея. Писал съм
открито, честно и нелицеприятно за всичко онова, което е
било наследство и продължение на мерзкото отношение
към „Нова Зора“ – към вестника и към партията, още от времето на Луканов и Лилов, през
Първанов, Николай Добрев, та
чак до ден днешен. Участниците в Политическия съвет на
„Коалиция за България“, в която „Нова Зора“ членува от 2009
т., и в „БСП за България“ – сега,
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Минчо МИНЧЕВ
както и протоколите от заседанията, могат да свидетелстват,
че никога в заявената от името
на ПП „Нова Зора“ позиция, аз
не съм си позволявал, никакъв
нюанс в поведението ми, който би могъл да бъде възприет
като опит да се харесам. Или
пък да се приобщя към общия хор на словославенето и
блаженния дух на Аркадия, на
които понякога съм бил свидетел. Не бих искал да пропусна и
факта, че никога не съм висял
и пред кабинета на председа-

Корнелия Нинова в решителна битка с „петата колона“ в БСП
теля на БСП, на 4 етаж на „Позитано“ 20. И никога не съм отварял дума да договоря изгодни
условия и услуги, от което през
годините са страдали най-вече
и вестник „Нова Зора“, и партията със същото име. Когато
се е налагало да се срещна с Корнелия Нинова по важни въпроси на политическото сътрудничество, аз съм заявявал това
си желание по надлежния ред,
чрез секретарката Ани или началник-кабинета Асен Марков, светла му памет. Не мога
да не призная, че от 2016 г., такива срещи все пак са се случвали,
два или три пъти, със съдействието на Асен Марков. Заявките ми
пред чаровната Ани, оперативен
секретар на председателя, винаги
много внимателно и вежливо са
били приемани и е било обещавано да ми се върне обаждане за
резултата.
На стр. 2
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От стр. 1

Най-често обратна връзка не
е имало, което съм приемал като
мълчалив отказ.
Защо утежнявам текста с такива подробности, а и себе си
изобразявам едва ли не като ангел? Самият аз най-добре знам,
че това би интересувало само
малцина. И че подобна „мелочь“, както биха се изразили
руснаците, няма и не може да
има отношение към „земното
въртене“.
Навремето поетът Дамян
Дамянов беше написал стихотворение, в което лирическият герой питаше: „Върти ли се
земята, Галилей?“ А препателият от инквизицията и папските копои астроном, отговаряше: „Върти се, ала папата не
дава!“ Така и аз заявявах искания за срещи, но не се получаваше. Това са особеностите на нашите коалиционни отношения.
Но да си дойдем на думата.
Ако Бойко Борисов, по собственото му признание, трима
папи са го галили по главата,
то за Корнелия Нинова три
пъти по трима „папи“ са бдели
и бдят да не се чуе добра дума
за нея. И защото това, което искам да напиша не е просто повод „да разлая кучетата“, а е
особено продължение на онова Елин-Пелиново стихотворение „Нощ“, в което поетът
пита: „Ах що няма кой да палне
плевника на кмето?“. В случая,
без някой да ме кара, сам избирам да се набутам в шамарите.
Просто, защото е „тъмно като
в катраница/ и нито месечинка
свети,/ ни ясна звездица“. А един
Минчо Минчев винаги се е изправял срещу мракобесието.
Затова и написах по-горе цялата онази „мелочь“, за да имам
основание поне да се надявам,
че няма да отрекат на „Зора“
достойнството на светлината, истината и пълната безкористност, които тя, през тези 32
години, чрез своите елитни автори, винаги е носила, доказвала
и отстоявала.
Следил съм политическото поведение на Корнелия Нинова, изчитал съм подробно речите й от парламентарната трибуна и съм публикувал много от
тях. Трябва да кажа, че в някои
от тях енергията на словото бе
като на удар с чук по наковалня. Внимателно съм анализирал казаното от нея на политически форуми, съвети, телевизионни участия, интервюта
и пр. И винаги съм се стремял да
изследвам „глаголната температура“ на истината, ако трябва да използвам прочутия израз и метод на знаменития
професор Мирослав Янакиев.
Да си призная, най-силно
впечатление ми бе направила
навремето нейната реч, след
второто заседание на 49-я
конгрес, през февруари 2017
г. Още повече, че на това заседание бе преименувана коалицияСтр. 2
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та от партии в Коалиция с наименование „БСП за България“.
Основният мотивиращ лозунг
на конгреса бе „Поискай промяната“, и ние, коалиционните партньори подкрепихме тази
идея. Запомнящо се бе и словото на председателя Корнелия
Нинова, която тогава обяви,
че основна задача на партията е да съхрани народа на България, неговите национални
обичаи и традиции, и да върне

мъртвата хватка на плътното
обкръжение, в което бе попаднала. Зли езици по време на
току-що започващия пасианс
с раздадените властови карти твърдяха, че около масата
в зала 404 на „Позитано“ 20 заседава „съвкупно богатство от
4 млрд.лева“. И макар че именно
тази реалност създаваше привидността на едно искано и търсено „единство“, тя всъщност
очертаваше стръмните брего-

„Младият лъв“Кирил Добрев като депутат в 42-то НС
държавата като фактор и Демиург в икономиката. Паметно за мен бе нейното обръщение към делегатите на конгреса с поръчението, да предадат
на партийните организации и
членове, че няма да ги разочарова, и че няма да ги предаде.
Че заедно с тях ще направят
партията онази сила, която
ще обедини България.
Както се казва, думите й попадаха като зърно в отдавна разораната за тази цел нива. В душите на стотиците хиляди членове и симпатизанти на БСП,
това беше, може би, най-значимата от всички потребности, сред неизброимите травми, вини и напразни надежди на прехода. Хората се бяха
нагледали и наслушали на лъжите и компромисите на своите лидери, а от предателствата
и грабежите на прехода бяха
не само омерзени, но и напълно отчаяни. Корнелия обаче излъчваше такава енергия и желание за действеност, че всички осъзнаваха как остават на
светлинни години назад, инертността и съглашателството, както и перфидната двойнственост на Първанов, на Станишев, че и на Миков дори. Заела
високият пост в 130-годишната партия, може би с цената
на компромис и сговор между групировките и клановете
в нея, тя много скоро осъзна
своето заложничество, усети

ве на бездната, която разделяше редовите социалисти от
все по-приоблачния връх на
тази партия, наследница на
друга, в която принципа за равенство бе уважавана и важна
ценност. Можеше ли Корнелия Нинова да изтърпи всичко
това след своето клетвено послание към партийните членове?
Не! Пред нея стоеше реалният
и съдбовен въпрос дали да премине през „Рубикон“? И тя с неподозирана от мнозина решителност направи това.
Днес са малцина онези,
които публично биха признали невероятната драматичност на този неин избор. Аз
няма да излагам тук добре известната хронология на фактите. В една вестникарска публикация, това едва ли е разумно,
или пък удачно решение. Важното в случая е, че тя се реши
на своя „Рубикон“. Раздели се с
мнозина, с които нямаше обща
посока по дългия път, по който
бе поела. И после, на 12 септември 2020 г., бе избрана с 81%
от гласовете на цялата партия, за председател с четиригодишен мандат. На 50-я конгрес, проведен на 27 септември
2020 г., след тайно гласуване,
в новия Национален съвет не
влязоха знакови фигури като:
Сергей Станишев, Георги Пирински, Димитър Дъбов, Георги Божинов и пр. „партийни барони“. Не бе зачетена дори
АКТУАЛЕН ГЛАС

„свещената крава“ Велислава
Дърева, иначе талантлив журналист, която обаче притежава неизменния навик „да рита
котлето с мляко“, всеки път,
когато незнайни сили и фурии й нашепват в ухото да го
направи. За нейната критика
от „социалистически позиции“
имам и лично свидетелство.
На 5 юли 2009 г. се проведоха изборите за 41-о Народно събрание. ПП „Нова Зора“
участваше за първи път в „Коалиция за България“. В НДК очаквахме обявяването на изборните резултати. Сергей
Станишев поиска да размени
няколко думи с мен като с нов
коалиционен партньор, но
още незапочнали разговора, Велислава довтаса, изгледа ме усмъртително и буквално изстреля следната тирада: „Сергей,
мразя я тази партия! Мразя и
вестника й! И никога няма да ги
заобичам. Ако бяхме ги послушали навремето, ОСД никога нямаше да вземе властта в БСП!“
Сергей занемя и тогава видях,
че той умее да се въздържа.
Замълча, макар че от вътрешно напрежение вратът му да
бе станал морав като от червено цвекло. Последвах примера
му. Замълчах и аз. Велислава се
врътна и си тръгна. Други свидетели нямаше.
Припомням този епизод,
защото само преди дни прочетох, че за по-демократично Велислава иска Нинова да
бъде изключена от партията,
оставката й не я е удовлетворявала!
Описвам този мезансцен
от преживяното и си припомням как навремето Дърева, пак
от ОСД-ейски позиции, бе начело на битката срещу правителството на Демократичната левица. И лично срещу
министър-председателя Жан
Виденов, който водеше изтощителна война с българския Тано Кариди на прехода
– Андрей Луканов. Тогава съвсем не бе тайна кой зъл демон
й нашепваше „героични реплики“ в ухото, с които тя дискридитираше политиката на правителството. Днес все още не е
известно кой върши това. Приликата обаче с онези отминали
времена, е във факта, че тогава
т.нар. Обединени демократични сили, съставяха своята седмична опозиционна парламентарна програма, по публикациите от „социалистически
позиции“ на в. „Дума“. И „сините“ в края на краищата, се домогнаха до своето. Днес ГЕРБ,
които водят пуническа война
срещу Корнелия Нинова, пак
се ползват от „спасителката“
Дърева. Но де да беше само тя

– самостоятелната бойна единица „Велислава“. Образно казано,
Корнелия Нинова е изправена сама като Антоний срещу
Римската империя. И дори не
срещу една, а срещу три империи: на Георги Гергов, на Весела Лечева и на Кирил Добрев.
Да ги обясняваме ли поотделно? Ще кажа само, че ефективите им, в тези бедни времена, могат да размътят главите поне на
20% симпатизанти на БСП, както и го направиха. Отделна „имперска сила“ в тяхна помощ, бе
и самият Сергей Станишев,
като председател на ПЕС, ведно
с бездънния европейски портфейл, който той носи. Впрочем,
на неговата милост разчитат и
рой „обеднели барони“ и „бойни
коне“, останали без зоб и ясла
след 50-я конгрес на БСП.
Т.нар. вътрешна опозиция,
действа фронтално срещу Нинова и срещу хората, на които тя
разчита, вече повече от две и половина години, преди 50-ия конгрес на БСП. Действа и след него.
И за това време тя успя да превърне всяка нейна инициатива
в тежка изтощителна битка за
очистване на БСП от Луканово-Лиловското и ПървановоСтанишевското наследство.
Окончателно отритната, тя, която се изживява като „белият кокал“ на партията, в последно
време бе буквално заслепена в
своята ярост, и загуби всяко
приличие. Рожба на едно токсично време, олицетворявано от
посочените трима председатели
на БСП след 1989 г., тя все пак,
не успя съществено да промени духа на партията. БСП бе
набрала вяра в собствените
си сили в изборите на 18 декември 1994 г., когато получи
пълно мнозинство в Народното събрание. И втория път, когато беше избран Георги Първанов за президент през 2001
г. Тази победа бе твърде умело
представена като „вярната посока за социал-либералното развитие, към което БСП, трябва да се стреми“. Много скоро
обаче очите на хората се отвориха и те осъзнаха измамата. Междувременно обаче, партията бе напълно овладяна от
Сергей Станишев и навлезе в
своя най-трагичен период на
бавно умъртвяване. Долу, все
още бушуваше енергията на хората, които бяха строили нова
България, но горе, течаха процесите на едно олигархично всекидневие, което копаеше бездната на отчуждението между
върха и низините под него.
Деморализацията бе толкова всеобхватна, че на пишещия
тези редове, избран за народен
представител в 42-о Народно
събрание, му се е налагало да
запушва ушите си, за да не слуша договорките на своите колеги. Напразно. Встрани от първото място на последния ред, на
първия блок, вляво, където стоях, се събираха „младите лъвоброй 45, 14 декември 2021 г.

Тайното послание
на ГЕРБ:

НЕ ПРАВЕТЕ КАТО НАС!
„Фуше мрази хората, понеже основно познава себе си.“

(Стефан Цвайг, „Фуше, биография на един политически мъж“)

Петко ПЕТКОВ
„Човек най-много мрази у
другите онези пороци, които са
присъщи на самия него“, гласи
една древна мъдрост. Според
друга мъдрост, хората обичат
да дават добри съвети тогава,
когато вече не са в състояние
да дават лоши примери. Това
важи и за политиците в България, особено за падналите
от власт.
От първия ден на 47-то Народно събрание „конструктивната“ и „отворена за диалог“
опозиция в лицето на ГЕРБ и
ДПС, дава противоречиви сигнали за „добронамереност“, призовавайки от една страна за смирение и национално обединение, а от друга, приписвайки на
едва сформираното коалиционно парламентарно мнозинство
и на партиите, които ще съставят излъченото от него правителство, собствените си грехове. По-точно, диктаторски и далавераджийски намерения и
практики, печално известни от
12-годишното герберско-депесарско съдружие в престъплеве“ като Кирил Добрев, Георги Кадиев, Страхил Ангелов и
пр., и се чуваха само откъслечни фрази и думи, като „проценти“ и „далавери“. Много често
към тях се притуряше и прилагателното „големи“, и тогава
виждах как върху лицата им
се изписваше такова нескрито блаженство, че социалният
наивник, който винаги е живял
в мен, се изчервяваше от срам
и негодувание. Нейсе.
Усещам, че все накъсвам темата за Нинова и нейната битка със сюжети от лични преживявания и осъзнавам, че
все не мога да кажа главното, което макар и известно, се
побира в онази рамка, в която
протичат борбите и процесите, представени за „партийни междуособици“. Всъщност
те са само ехото от сгромолясването на гигантски светове
и епохи и това, което се случва в БСП, е само тяхна функция.
И ако трябва да бъда честен, истинско чудо е, че тази партия
все още я има, което говори
преди всичко за качеството на
човешкия фактор и неговата
идейна закаленост.
Погледне ли по нашироко

нията. Известно разминаване
между ГЕРБ и ДПС възникна
единствено при гласуването
за председател на 47-то НС. За
разлика от ДПС, които подкрепиха предложения от спечелилата изборите партия „Продължаваме промяната“ (ПП) 34-годишен юрист Никола Минчев, герберите се въздържаха
от гласуване, без да издигнат
собствен кандидат за този
пост. Докато третата опозиционна сила, партия „Възраждане“, предложи свой кандидат с
ясното съзнание, че няма как да
мине с нейните 13 депутатски
гласа. Тя единствена гласува
против кандидата на първата
парламентарна сила.
Следващата „конструктивна“ изява на ГЕРБ беше отхвърлянето априори на предложения от служебното правителство бюджет за 2022 г.,
предвиждащ теглене при необходимост на нов дълг от 10-12
милиарда лева. Съпартийците на Бойко Борисов се опитаха дори да наложат мораториум върху тегленето на нови заеми, окайвайки предварително
децата и внуците си, които щели
да плащат тези заеми. Абсолютно по същия начин реагира Борисов, когато правителството на Пламен Орешарски обяви през 2014 г. намерението си
да изтегли дълг от 1,5 милиарда лева. Тогава „Лидерът“ отно-

во беше изпаднал в опозиция
след скандала с „надпечатаните“ Костинбродски бюлетини,
обрекъл ГЕРБ на временно изпадане от управлението на страната, въпреки първото им място на
изборите. След изборите за ЕП,
председателстваното от Лютви Местан ДПС оттегли подкрепата си за правителството и Орешарски подаде оставка. Предсрочните избори отново
спечели партия ГЕРБ, която състави коалиционно правителство
с формациите „Реформаторски
блок“ (РБ) и АБВ на бившия президент Георги Първанов. Тогава никой от „дясно мислещите“
политолози, политически психолози и социални антрополози, не
видя нищо нередно в коалирането на десни партии с лявото АБВ.
Но, когато днес се водят преговори за коалиционно управление между ПП, БСП, ИТН и ДБ,
не минава ден от телевизионните студия да не се тръшка някой
правоверен поклонник на дясното. Да не говорим за брифингите на „Лидера“ Бойко Борисов,
който вещае хаос, глад и смърт,
понеже никой не го кани на преговори за бъдещото управление.
Нито пък му искат съветите. Казва че бил обиден от изявленията, че ГЕРБ не трябва да припарва до властта. И как да го канят на разговори, след като излъга собствените си избиратели
и се отказа от депутатско място,

въпреки че беше водач на партийни листи в два многомандатни изборни района (МИР). Как
да повярват в неговата добронамереност и готовност за промяна, когато сред новоизбраните депутати на ГЕРБ виждат
старите муцуни, включително
скандалните бивши министри
на вътрешните работи Младен
Маринов и Красимир Терзийски, окървавили протеста през
2020 г.? Това е все едно да повярваме, че ДПС се е променило, когато от първия ред на пленарната зала гледаме санкционирания
за корупция от САЩ Делян Пеевски, когото ДПС направи водач
на две листи. Малка подробност
е, че в 25-ти МИР-София Борисов беше изпреварен от рапъра Христо Петров (Ицо Хазарта), а в Пловдив – от бившия
служебен министър на икономиката Кирил Петков, съосновател
на ПП и бъдещ премиер на новото редовно коалиционно правителство. По ирония на съдбата, нежеланият от САЩ Делян
Пеевски седи на първия ред в
парламентарната зала, редом с
лидера на ДПС Мустафа Карадайъ, а лидерът на ГЕРБ Бойко
Борисов е извън 47-то НС! Посърнал, гневен и брадясал, след
като 12 години ни разказваше
небивалици за вредите, които
е претърпял от комунистите,
както и за небивалите успехи
на своето управление, Борисов
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човек, няма как да не отбележи,
че нито една от властващите
някога в социалистическия
лагер партии, днес не съществува. И когато опозицията, в лицето на Весела Лечева, Кирил
Добрев, Георги Гергов и пр.
„български подобия на Енгелс“,
критикуват Нинова от марксиски позиции, ако да бе ги
чул „другарят Маузер“ направо
сам би изскочил от кобура си.
Така или иначе обаче, вътрешно-партийната опозиция, услужливо подпомагана от подведомствените на ГЕРБ медии, се домогна до главното:
успя така да отслаби и демотивира структурите на БСП, че
някои от тях, които наистина се
крепят на магия, реализираха
неутешителните резултати от
последните три избора. Парадоксалното е, че опозицията нагло приписва целия този разкол и цялата отговорност за
него на Корнелия Нинова.
На това място е задължи-
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телно, може би, да се запитаме,
дали в това превратно представяне на фактите помагаха и странични фактори, извън ресурсите на „трите империи“? Разбира се, че помагаха. Най-заинтересована, по пътя
на логиката, бе партия ГЕРБ. По
външно-политическа линия,
факторите са два: европейски и атлантически. Заинтересоваността им, макар и прикрита, бе съществена: очакваха найпосле леталния изход на тази
партия, която не само за тях, а
за всички останали външни наблюдатели, демонстрираше из
ключителна воля за живот и
съзнание за своята историческа мисия. И опасността бе
под ръководството на Корнелия Нинова, въпреки всички
удари, тя да преживее и „ковидните времена“ на загнездилия
се в нея идеен вирус на колаборационизма. Затова предполагам, никой не зададе и главния въпрос: дали е възможно

да бъде постигнат в изборите
поне приличен резултат, когато само в последната седмица преди тях, към всеобщия
глас на отрицание на БСП, от
партии, социалантрополози и
НПО-та, се прибави и масираният хор на клеветите и клетвите на вътрешно-партийната опозиция. Всички станахме
свидетели на две омерзителни статии на Дърева, на статия на Весела Лечева, на възшествие по сайтове и вестници на Кирил Добрев, на Георги
Пирински, на Ана Пиринска и
пр., тиражирани с подозрителна
услужливост от заинтересовани
електронни платформи. Само
ленивците в тези предизборни дни, които не дремеха, не се
упражняваха да сплетничат и
пророкуват, и да искат оставката на Корнелия Нинова.И
някой замислил ли се е как в
тези условия се постига консолидация, когато цялата партия
бе като заредена с динамит?!

АКТУАЛЕН ГЛАС

се опитва да оправдае изборния
си провал. Първо с намерените
в митнически склад на летище
София 150 машини за гласуване. После, с „пипнатия“ софтуер
на машините и десетките хиляди флаш памети. Накрая, с „полицейския тормоз“ над активистите на ГЕРБ от страна на ръководеното от Бойко Рашков МВР.
За полицейски натиск в деня на
изборите говори и председателят
на ДПС Мустафа Карадайъ.
Кога пресичането на търговията с цигански гласове и
корпоративния вот стана „полицейски тормоз“, а не изпълнение на задълженията от
страна на изборната администрация и правоохранителните органи? Последната уйдурма
на герберско-депесарската политическа фантазия е за някакви 1
млн. лева, преведени уж по нареждане на служебното правителство и президента Радев,
на тенденциозно предпочетената адвокатска кантора „Сиела“. Последната е ръководена от
Иван Тодоров, брат на Веселин
Тодоров, представител на фирмата „Сиела Норма“, доставила и
поддържаща машините за гласуване. Срещу договор за юридически услуги от братовата му фирма, Веселин Тодоров се бил ангажирал да „открадне“ гласове от
ГЕРБ и да ги разпредели на партията ПП, близка на президента Радев. Такъв договор, разбира
се, от ГЕРБ не представиха, защото не съществува, но внушението е налице. В случая Борисов едва ли вярва на тази измислица, но постъпва като циганина, който не вярвал морето да
се подкваси.
На стр. 4

Нещата отидоха и по-далече. В двата избора, предхождащи 14 ноември, Кирил Добрев бе фактическият
шеф на предизборния Щаб
на „Изправи се! Мутри вън!“
На последните избори обаче,
той пренасочи ресурса и цялото си объркано и напазарувано войнство, направо към
„Продължаваме промяната“.
На третия ден след 14 ноември,
Корнелия Нинова подаде оставка. И о, чудо! Към всички
смъртни грехове, в които в този
момент, я обвиняваха, веднага
се прибави още един: „Направи
го, за да попречи да бъде избран
президентът Румен Радев“. Основанието затова бе съобщено в интервю и от евродепутата от БСП Иво Христов, който
намери обяснението, в „необявената война, която тя води с
президента Радев“.
Въобще, кръгът се затвори.
От външна страна – ГЕРБ и винаги вредителстващите „бегове“ от ДПС, до тях – „Европа“, в
лицето на ПЕС, със Станишев и
„Атлантическия вектор“, който
е всепризнатият демиург на ситуацията в България.
На стр. 4
Стр. 3

От стр. 3

Въпреки това си казвал:
„Ами ако се подкваси?“. В други държави подобна измислица, както и измислицата за поставянето на ваксини с изтекъл
срок, щеше да бъде наказана
най-малкото с глоба, ако не и
със затвор. Обаче, както твърдял хвърленият в Черната джамия Петко Каравелов, в нашето Отечество такива неща
не стават. И причината клеветниците да не получават заслуженото възмездие се казва Иван Гешев. Той си затрая
и за чекмеджето в боянската
спалня на Бойко Борисов, и за
Мата Хари, и за къщата в Барселона. Да не говорим за авансово изплатените милиарди за
строителство на магистрални
участъци, които още не са проектирани, нито пък са получили разрешение за строителство.
При някои дори не са завършени необходимите отчуждителни
процедури.
Борисов реве, че новите управляващи щели да обременят
с дългове идните поколения, но
удобно премълчава факта, че
точно неговото правителство
планираше да изтегли заем до
16 млрд.лева. Каква част от тях
бяха изтеглени и „усвоени“ по
метода „ин-хаус“, и колко отидоха като предплата за още не
нарисуваните американски
изтребители „F-16 Block-70“,
ние не знаем. Знаем обаче, че
благодарение на „най-успешното“ управление, армията ни е
като онази след Ньойския договор. Не по-малко смешен е и
плачът на „Лидера“ за човешките загуби от коронавируса.
Защото и при управлението на
ГЕРБ и ОП, България беше поОт стр. 3

Вътре – „петата колона“,
каквото е предназначението
на всички колаборационисти,
която вече четири години се
стреми да предаде крепостта,
отбраната на която ръководи
къде сполучливо, къде не чак дотам, и днес – Корнелия Нинова.
Ефективите, с които разполага
„външният пръстен“, както и
лостовете, които придърпва,
засега постигнаха успех само
по отношение на поста председател на Парламента, за
който на Политическия съвет
на Коалиция „БСП за България“
Нинова бе официално номинирана от името на ПП „Нова
Зора“. Номинацията бе представена блестящо от зам.-председателя на партията адв. Тодор
Предов, въз основа на предварително взето партийно решение.
Разбира се, пълна победа
няма, и ние, в „Нова Зора“ сме
напълно наясно с това. Ситуацията в държавата е такава, че едва
ли е възможно на стола на председателя на Народното събрание да седне човек заявил като
лични и като партийни „червеСтр. 4

НЕ ПРАВЕТЕ КАТО НАС!

следна по темп на ваксинация и
първа по смъртност в ЕС и света. Както беше последна по доходи и първа по корупция. Опитите да се прехвърлят на служебните правителства, назначени от Румен Радев, греховете
на 12-годишното авторитарно управление на Бойко Бо-

рисов са проява на неистов
страх от евентуално възмездие. И то непременно ще настъпи, ако се сменят членовете на ВСС и главният прокурор Иван Гешев. Тогава ще
стане ясно и защо България се
провали в борбата с коронавируса, въпреки частичните локдауни и превръщането на учащите се в зрители на уроци по
интернет. Учениците, които се
обучаваха дистанционно през
двете години на пандемията,
заприличаха на врабеца, който

всъщност бил славей, но завършил Консерваторията задочно. Новото правителство ще
трябва да решава сложни ребуси – от енергетиката и икономиката, през здравеопазването, социалното осигуряване
и образованието, до разчистването на Авгиевите обори на

корупцията. Няма да му бъде
никак лесно, като се има предвид натрупаната в обществото
подозрителност и недоверие
към всичко, което му се предлага отгоре. Включително,
безплатните ваксини и лекарствата срещу коронавируса и
многобройните му мутанти.
Да не говорим за задължителната ваксинация, срещу която
се бунтуват улиците в големите градове на Европа и Америка.
Обаче, вместо да обещае скорошен край на пандемията,

Голямата Фармация призовава за поставяне на трета доза
и задължителна ежегодна реваксинация. В редица страни
ваксинирането стана задължително, а неваксинираните се наказват с глоби, недопускане в обществения транспорт, забрани
да посещават публични учреж-

дения и дори да излизат на улицата. У нас БЛС започна разследване срещу яростния антиваксер доцент Атанас Мангъров, но кой знае защо голяма
част от медиците ни ходят неваксинирани. Но това не е специфично българско или балканско явление. Според една публикация в турския всекидневник
вестник „Йеничагъ“ (06.12.2021),
откривателят на РНК-ваксината на Pfizer/BioNTech, професор д-р Угур Шахин също не
се е ваксинирал, а пиел всеки

САМА - КАТО АНТОНИЙ
СРЕЩУ РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

ни линии“ безкомпромисното
си отношение по въпроса за:
Северна Македония; санкциите срещу Русия; Истанбулската конвенция; както и всичко
онова, което се крие зад инициативата „Триморие“.
Ние обаче в „Нова Зора“ не
възприемаме като компенсация, а като напълно заслужил
поста зам.-председател на Министерския съвет и министър
на икономиката, който бе отреден за Корнелия Нинова.
Нескромно е, но и аз, подобно
на Румен Овчаров смятам, че
тя ще се справи отлично на
тази длъжност. Както се видя
и разбра, и „петата колона“ в
лицето на Кирил Добрев, потрива потни длани, в очакване
това да се случи. Сметката им е
прозрачна и елементарна: Корнелия е подала оставка и ако
отново не се кандидатира, освен председателския пост в
БСП, твърде лесно ще загуби и

новата властова позиция. Ще
се случи ли това? Остава да видим.
Ако силите на „външния
пръстен“ на обсадата успеят в
това си начинание, съвместно с
опозицията, БСП няма да има
силите да издържи ново идейно издевателство над нея.
Перспективата за ляволиберално троцкистко бъдеще на
най-старата социалистическа
партия, е просто несъвместима с „качеството на мат`ряла“,
ако използвам простофилския изказ на „падишаха“ Борисов. В тези среди, колкото и
Станишев да пропагандира започналите уж да побеждават
идеи на ПЕС, както и да шества
по света възкръсналия дух на
Троцки, тук, в България, всички
социалисти помнят и знаят, отговора на главния въпрос на
Дядото: „Що е социализъм и има
ли той почва у нас?“
Емоциите в политиката са
ВЪПРОС НА ДЕНЯ

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

ден кефир. Ден по-късно вестник „Джумхуриет“ цитира опровержение на говорителя на
Pfizer, според който професор
Шахин само се забавил с ваксинирането си, понеже в Германия, където живее и работи, още не е била разрешена
употребата на създадената
от него ваксина. Към момента
той вече си бил поставил трета
доза. Излиза че създателят на
ваксината е чакал тя да бъде
изпробвана върху други хора
и да бъде одобрена, за да я постави на себе си. За разлика от
него, откривателят на ваксината срещу бяса Луи Пастьор,
е изпробвал своя продукт първо върху себе се. Така доказал,
че ваксината не застрашава
човешкото здраве. Нещо, в
което професор Шахин явно
не е бил много сигурен. А пък
директорът на Националния
институт по алергични и заразни болести на САЩ Антъни Фаучи, който е и здравен съветник на президента Джо Байдън,
бил оприличен на нацисткия
доктор Йозеф Менгеле, който
през Втората световна война
правел експерименти върху
евреи в концентрационните
лагери. Д-р Фаучи през 2008 г.
твърдял, че високата смъртност
по време на испанския грип
след Първата световна война,
се дължала не на вируса, а на
бактериална инфекция, причинена от носенето на маски.
Днес, същият призовава да
се носят не една, а две маски.
Той беше наречен от президента Доналд Тръмп „бедствие за
САЩ“, а днес е учуден защо не
се наказва новинарската мрежа „Фокс Нюз“, позволила на
журналистката от ЮАР Лара
средата и са ставали жертви.
Ако бях Фуше, бих казал на
Нинова, че да подадеш оставка като емоционален жест,
при отворен финал на найважното сражение, което си
започнала, е по-лошо от престъпление. Защото е грешка!
А за такива грешки, загубилият плаща винаги по найвисоката тарифа и до края
на своя живот. Не пожелавам това да се случи на Корнелия Нинова. Аз и моите другари от „Нова Зора“ не искаме тя
да бъде загубена за България
в тези съдбовни времена. В
този смисъл аз вярвам в нейната зрялост и в нейната изострена сетивност. Тя има съзнание за своите отговорности, както и вроден инстинкт
за истинската опасност, пред
която е изправена държавата, партията, народът, пък и
лично тя самата.
Вярвам в нейната мисия и
отговорност.
И горещо й препоръчвам
да се вслуша в пулса на времето и във волята на хилядите
социалисти, които я избраха,
и които я обичат.
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ГЛОБАЛИЗМЪТ – СЪВРЕМЕННАТА
ПРОЕКЦИЯ НА ТРОЦКИЗМА
Доц. Пламен ДАМЯНОВ

Е

дин от лидерите на руската революция от
1917 г. е Лев Давидович Троцки, чието истинско име е Лейба Давидович
Бронщайн. Той развива теорията за перманентната революция, при което неговият идеал
е осъществяването на световна революция. Троцки издига и идиотския лозунг за „Европейски съединени щати”.
По време на революцията и след
нея, Той критикува като ревизионизъм възможността за
„Строителство на социализма
в една отделна страна“, която
идея споделят Ленин и Сталин.
Троцки остава убеден в победата на световната пролетарска
революция. Той дори стига още
по-далеч в своите „революционни
идеи”, обявявайки се срещу семейните ценности, които Сталин държи да бъдат запазени.
Лев Давидович Бронщайн
смята, че при успех на световната революция, властта ще бъде
на „работниците и селяните”,
при което ще се създаде световно правителство, според прогнозите на Маркс за световна
революция. На практика ще се
Лоугън да го сравнява с Менгеле. По този повод Черил К.
Чамли написала във „Вашингтон Таймс“: „Сега д-р Фаучи
иска да цензурира новините“. И
на свой ред оприличила Фаучи
на „продавач на змийска отрова“. Т.е. на измамниците, обикалящи от град на град, предлагайки чудодейни според тях лекарства за всички болести, като
например змийска мас.
Противници на набързо
разработените експериментални ваксини и лекарства за
коронавируса и неговите десетки варианти, включително
Омикрон, има навсякъде по
света. Но само българите са готови да платят по 300-400 лева
за фалшиви зелени сертификати, когато истинските са
безплатни. Само че на теория те
се дават единствено на напълно
ваксинирани или на преболедували, притежаващи необходимия брой антитела. Няколко
търговци на фалшиви сертификати бяха засечени и арестувани
в Сандански, Асеновград и Раковски, но колко ли още неразкрити продължават да практикуват този занаят? Наскоро турският журналист Арслан Булут

реализира идеята за наличие
на безлична маса наемни работници, както и за тотално
равноправие между половете,
т.е. заличаване на разликите
между тях. Правителството ще
упражнява насилие над тези,
които не искат да изпълняват
разпоредбите на революционната „световна пролетарска
диктатура”. Идеята е да няма
национални държави, да няма
нации със своите традиции и
нрави, а само интернационална безлична общност. Това е
идеалът на троцкистите. Те ще
господстват чрез наднационални силови структури от типа
на ГПУ, а медиите ще обработват идеологически съзнанието
на работническата класа и интелигенцията, която ще е купена или избита, ако не се подчинява на интернационалната
идеология.
Нека сега видим какво ни
предлага глобализма?

Ами то е почти същото: Светът е едно „глобално село“ – няма
национални държави или ако
има, те са с твърде ограничени функции, няма народи със
своите култури, особености
и нрави. Сега левите либерални неотроцкисти осъществяват това чрез наднационалната бюрократична структура,
наречена Европейски Съюз,
който е проекция на идеята за
Европейски Съединени Щати.
Крайната цел в световен мащаб е всеки да бъде „гражданин

на света“, т.е. да има свят без
граници. Ето, такъв е идеалът
на глобалистите.
Над тези интернационални безлични хора ще господстват „наднационални” монополи, които разполагат с наемните
работници, а корпорациите ще
бъдат защитавани от наднационално управление с помощта на местните колаборационистки правителства и частни
силови структури, т.е. от безконтролни бандитски формирования. Това ще е и рай за
наркотрафиканти и всякакви
спекуланти, бандити и мошеници. Ще господства банковата финансова олигархия, която в страните по целия свят ще
е купила местните политици,
правителства, медии, актьори,
режисьори, социолози, политолози, анализатори и т.п. продажни полуинтелигенти, наричащи се „експерти”, чиято задача е да държат в заблуда и подчинение местното население.
Всичко това се организира и
осъществява чрез дейци от световен мащаб, какъвто е идеолога на „Отвореното общество”,
Дьорд Шорош, по-известен
като Джордж Сорос, мегаспекулант. Ето неотроцкисткото
проявление на световното правителство. Тези продължители
на делото на Лев Троцки обаче
отиват още по-далеч, като освен нациите и дори расите, започват да отричат и половите
различия между хората. Спо-

ред тяхната либерално-глобална
идеология, човешките индивиди трябва да са безполова еднородна маса от идиоти. Впрочем,
глашатаите на „отвореното общество” приравняват идиотите и бандитите с нормалните
хора, нещо повече – за ненор-

Лев Давидович Троцки
малниците трябва да се полагат
специални грижи. Над „правата” на бандитите бдят правозащитници, а нормалните трудови хора, които носят цялата тая
паплач на гърба си – тях кучета
ги яли. Те трябва само яко да работят и да мълчат!
Ето защо, много от левите
либерали (съвременните троцкисти) от Източна Европа приеха с радост глобализма, докато
автентичните леви патриоти и
десни такива, които му се противопоставят, са в немилост.
Това ясно се наблюдава в страни
като Унгария, Полша и Чехия,

НЕ ПРАВЕТЕ КАТО НАС!

разказа във вестник „Йеничагъ“
(06.12.2021) как един 50-годишен италианец, живеещ в северната провинция Пиемонт,
се явил във ваксинационния
център с поставена фалшива ръка, понеже не искал да се
ваксинира, а само да получи
зелен сертификат. Медицинската сестра останала смаяна от
факта, че „ръката“ на фалшивия инвалид няма вени и уведомила полицията за измамника. Дали „светлият“ му пример вече не се прилага и у нас?
Защо БЛС, който подгони доцент Мангъров за антиваксерските му изявления, не реагира така и срещу бившия премиер Бойко Борисов, тиражиращ лъжата, че у нас се поставят
ваксини с изтекъл срок? Прокуратурата също подмина
изцепките на „Лидера“, вместо да започне разследване за
саботаж на ваксинационния
процес. И прокуратурата, и
ятото прогерберски политолози, социолози, социални
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антрополози и политически
психолози, както и „медийните мисирки“, които си затваряха очите за авторитаризма
и простотиите на „Лидера“,
днес оплакват запечатването
на офисите на Петьо Блъсковия вестник „Труд“, който е
„забравил“ да си плаща наема
на Министерство на културата. Главният редактор дори
обвинява министерството,
че не си било потърсило наема. Сякаш другите наематели
чакат наемодателите да си поискат парите, за да им ги преведат. За всеки случай от ГЕРБ
призоваха президента Радев
да се намеси, вместо да обяснят как при евентуално опрощаване на дълга на медията
ще се избегнат обвиненията
в нерегламентирано държавно подпомагане на частна медия.
Поразяващи са и коментарите за новото правителство и
министрите в него. Бившият
началник на кабинета на пре-

зидента Плевнелиев, понастоящем политолог, професор
Румяна Коларова, изрази съмнение, че Кирил Петков е завършил в Харвард. Но забрави че
любимият й „лидер“ Бойко Борисов е „доктор по дължината
на маркуча на пожарната“, ако
използваме определението
на Татяна Дончева. Нима Филип Димитров, Жан Виденов,
Иван Костов, Сергей Станишев, или Бойко Борисов бяха
завършили Харвард или Сорбоната, преди да поемат премиерския пост? На Станишев
трудовият му стаж започна като
министър-председател, а Борисов е трупал политически знания и опит като пожарникар,
бодигард, главен секретар на
МВР и кмет на София, преди
да основе ГЕРБ и да яхне България за цели 12 години. Не
блестяха с особено образование
и министрите, някои от които
той беше „харесал“ по разклоните на Родината. Само в Министерство на здравеопазването

БЪЛГАРСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

където троцкизмът никога не
е имал силни позиции. В Русия
той също беше отхвърлен, особено сега, при управлението на
Владимир Путин, защото още
при Сталин руският народ успя
да отхвърли антинационалните глобални идеи на Лйба Бранщайн - Троцки. У нас, за съжаление, троцкизмът има по-силни
позиции, които сега се проектират в идеите и действията на
родните „модерни леви”. Началото бе дадено още през 1989 г., когато БКП бе оглавена от хора
като Александър Лилов и Андрей Луканов, които стартираха промените с ликвидиране
на Възродителния процес, оплюване на българските патриоти и приобщаване на страната
ни в „международните структури”, както и с приемането на новите „демократични ценности”.
А тези „ценности,” както виждаме, изключват патриотизма и
защитата на националните интереси. Тяхната идея бе създаването на „модерна лява партия”
(разбирай антипатриотична такава), което в крайна сметка се
осъществи. Сега сме свидетели как някои неотроцкисти от
тази партия подкрепят Истанбулската конвенция, двуполовите бракове и т.п. „демократични
ценности”. И става все по-видно, че разликата между класическия троцкизъм и неговата
съвременна проекция – глобалния ляв либерализъм, е твърде
малка или почти никаква.
се изредиха „експерти“, нямащи нищо общо с медицината, като бившия юрисконсулт
на психиатрията в Русе Десислава Атанасова и бившия заместник-министър на финансите Кирил Ананиев. Да не говорим за другите кадрови попадения, едното от които стана
причина ГЕРБ да се свържат с
термина „калинки“. Така че тези,
които критикуват неопитността и образованието на евентуалните нови министри в коалиционното правителство, приличат на бабата, която като гледала
как агрономът крачи из калните ниви, му казала: „Толкова си
учил, да беше поучил още малко, че един тракторист да станеш!“
Правителството на Кирил
Петков няма какво хубаво да
вземе от „най-успешното“ управление на Бойко Борисов.
Трябва просто да изчисти докрай Авгиевите обори, оставени от бившите управляващи,
включително в държавната
администрация, енергетиката, здравеопазването, образованието и екологията. Моделът Борисов не е за следване, а
за преследване!
Стр. 5

България и Северна Македония–
настояще и бъдеще

ЗА ВЕЛИКАТА ОТГОВОРНОСТ
ПРЕД ОТЕЧЕСТВОТО
Корнелия Нинова Вицепремиер и министър
на икономиката и индустрията

Христо ТЕПАВИЧАРОВ
посланик
Продължение от брой 44

Георги Гьоков Министър на труда и
социалната политика

Кирил Петков, Корнелия Нинова и Асен Василев

В

петък, 10 декември, бяха подписани коалиционните
споразумения на
партия „Продължаваме промяната“, с БСП, „Има такъв народ“ и „Демократична
България“. В събота, 11 декември, президентът Румен
Радев връчи мандат за съставяне на правителство на
председателя на ПП „Про-

дължаваме промяната“ Кирил Петков. Папка с вече
съгласувания проекто-състав и структура на министерски съвет, веднага бе получена от президента Румен Радев. На извънредно
заседание на 47-То Народно
събрание, в понеделник, 13
декември, се очаква да бъде
утвърдено новото правителство на Република Бъл-

Съобщение

гария. Ако то бъде гласувано и одобрено от народните
представители, БСП ще отговаря за 4 министерства.
На Пленума на Националния съвет, в петък, със 138
гласа „за“ без „възрържали
се“, и „против“, бяха утвърдени министрите от Коалиция
„БСП за България“. Корнелия Нинова бе утвърдена за
поста зам.-министър председател и министър
на икономиката. Инж.
Георги Гьоков - за ми-

нистър на труда и социалната политика; Иван Иванов - за министър на земеделието; Христо Проданов за министър на туризма.
„Нова Зора“ поздравява всички номинирани и им
пожелава несекващи сили и
всеотдайност към проблемите на Отечеството, в името на
великата отговорност за бъдещето на българския народ
и каузата на социалната солидарност.
Честито и на добър път!

Иван Иванов Министър на земеделието

Хпристо Проданов Министър на туризма

Уважаеми читатели, поради големия интерес свързан с книгата
на Детелина Денчева „Лоното на
европейската цивилизация“, редакцията ви уведомява, че разполага
с ограничени бройки от тиража й,
и все още можете да си я поръчате. Цена - 23.00 лв. За всички, които
биха искали да я имат, ще припомним проверения от времето способ
за това: получаването на пощенския
запис с изписан точен адрес на получателя и телефон за обратна
връзка. Записът да е на сума, формирана от цената на съответната
книга + 2,50 лв. за пощенски разноски, изпратен на името на Минчо Мънчев Минчев, в. „Нова Зора“,
гр. София 1000, ул. „Пиротска“ 3.
Стр. 6

ДЪРЖАВА НА ДУХА
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на етнически албанци. Всъщност в това е и разликата между
етническите албанци и българите, които обитават Северна
Македония освен като северномакедонски граждани и като коренно българско население на
свое землище.

ция т.нар. съставни части на
народа не са изрично и ясно
определени, но от функциите,
които, съгласно някои разпоредби на Конституцията, упражняват в различни управителни органи, може да се направи
извод, че се имат предвид македонци (каквото и да означава
„Македонските българи“
това), албанци, турци, власи,
да бъдат равнопоставени
роми, сърби и босненци. По
с другите седем съставни
отделни поводи се споменават
части от народа, вписани в
и хървати, торбеши, австрийКонституцията на РСМ.
• Така формулираното иска- ци, румънци. Не би могло да се
не налага следния коментар и твърди, че отделните етниче-

Изводът от анализа на възможностите за развитие на българо-северномакедонските отношения налага решения, съобразени със съществуващата
историческа реалност – договаряне на форма за общо управление с цел изграждане на
международно приемливо политическо представителство,
ускорено развитие и обединение на българската народност.
Но за да се случи това е необходимо да се отговори на повдигнатите от българския презицент въпроси, да се формулират ясни български позиции
по всеки един от тях и да се
предложат приемливи за двете страни решения, съобразени с националния интерес.
Формулирайки стъпките и
действията, които България очаква от РС Македония да предприеме, за да преодолее съпротивата на българското вето срещу започването на преговори за
присъединяване към ЕС, българският президент идентифицира
следните искания и решения на
евентуални спорни въпроси в
двустранните отношения:
уточнение: равнопоставеност„Нашите сънародници
та на гражданите в държавада бъдат интегрирани
та се гарантира от конститупълноценно редом с другите цията на страната и не може
народи“?
да се поставя в зависимост
• Формулировката ни се от каквито и да е отличителструва неточна и подвеждаща: ни белези на индивида. Поако под „сънародници“ се имат нятието „Македонски българи“
предвид българите в т.нар. е несполучлив евфемизъм за
„Северна“ Македония те са на българи родени или обитавасобствена територия, нямат щи географската област Маи не могат да имат статута на кедония. „Македонски бългасърбите, турците, ромите, вла- ри“ няма, както няма добрусите, босненците и др., които джански, мизийски, тракийса се заселили като имигранти ски и т.н. българи, както няма
от съседни държави, а турците „дървено желязо“. Има българи,
и сърбите са останали след из- родени в българското землище
теглилите се като завоеватели Македония, които са у дома си
– Турция и Сърбия, след осво- и се ползват от правата на всеки,
бождението на Македония. На роден българин. Ако понятието
мнение сме, че единствено ал- „македонски българи“ бъде забанците биха могли да предло- писано в Конституцията и зажат смислени аргументи в пол- коните на РСМ, каквито гласоза на тезата за държавнотво- ве се чуват, това би било дисрен народ, наред с българите, криминация по отношение на
без претенции за държавност, тези лица, тъй като определетъй като Албанска държава съ- нието, показващо ясно и неществува. Тя е съсед на Север- двусмислено националната и
на Македония и трудно би обо- етническа принадлежност на
сновала национални претен- дадено лице, ще бъде недопусции към земята, която алба- тимо размита, а на практика –
нците обитават в качеството си отречена.
В Македонската Конституна македонски граждани, а не
брой 45, 14 декември 2021 г.

носят отговорност за опазването и съхраняването му
за поколенията. Това очевидно не бихме могли да очакваме
от чуждата на македонската
земя управляваща върхушка.
От столетие, интересите между управляващото малцинство
и управляваното мнозинство
на територията на Северна
Македония, са конфликтни –
малцинството се опитва да заличи следите от вековното
присъствие на мнозинството, за да обсеби създадените

ването на исторически или
културни артефакти и докато това продължава в Северна Македония, България не
само трябва, но е длъжна да
се противопоставя на започването на преговори за присъединяването й към Европейския съюз дотогава, докато това варварско отношение към общото ни минало
не бъде преустановено. Аргументът, че присъединяването
на Северна Македония към
Европейския съюз ще улесни съхраняването на българското културно историческото наследство в страната, може
да послужи единствено като
оправдание за продължаващото му заличаване, при съществуващите на Балканите
норми за цивилизовани отношения.
При създадените обстоятелства България е задължена и отговорна да потърси
помощ от ЕС за започване на
незабавна инвентаризации и
визуално документиране на
всички предмети или обекти,
част от българското културно
историческо наследство, на
територията на Северна Македония!
Да се приемат „обвързващи
решения по двустранните
спорове“ в съответствие с
международното право!

ски представители, формиращи групата „съставни части на
народа“ биха могли да се определят като малцинства. Всички те са част от мнозинството
македонски граждани.
Предлага се т.нар. „македонски българи“ да бъдат отчетени
при преброяването, като отделна етническа група! Отделна
етническа група от коя друга? При липсата на македонски етнос? Преброяване в Северна Македония следва да
се извършва на македонските граждани. Етносът може да
бъде включен като допълнителен, незадължителен показател. Непосочилите етническата
си принадлежност следва да се
определят като българи, представители на коренното население.
„Да се преустанови
продължаващото системно
унищожаване на българското
културно-историческо
наследство“?

• Искането е правомерно, тъй като сътвореното от
българите е тяхно наследство, то им принадлежи и те

• Предложението е полезно, но има пожелателен характер и така, както е формулирано, е неизпълнимо. Основната причина затова е, че
за много от възможните двустранни спорове между държавите, трудно биха могли да
се намерят, а за други изобщо не съществуват норми на
международното право. Това
предложение би имало смисъл и би могло да се изпълни
със съдържание ако т.н. „спорове“ бъдат идентифицирани, а българският национален интерес ясно дефиниран;
ако се формулират позициите на двете страни и се потърсят приемливи и защитими от гледна точка на нормите на международното право
и действащите между двете
страни двустранни и многостранни договори решения.

от него материални ценности и да овладее командните
лостове в държавата, да промени идентитета на земята и
обитателите й. Решение трудно би могло да се очаква от силите, управляващи днес Северна Македония в условията,
при които бе създадена и се
утвърждава държавата, при
трайно изградените зависимости и обкръжение от миналото, настъпили с разпада
на Югославия и последвалите разграбване и разруха. Без
българската държава решение на Северномакедонската
криза на идентитет не може
да има. Единствено България
разполага с адекватни средства, експертиза и механизми за опазване на българското културно-историческо
Да се преустанови
наследство, разполага с досизтънчената
асимилация,
тъп до европейските центрона
която
са
подложени
ве по опазване на културните
ценности като член на Евро- нашите сънародници, като се
пейския съюз и би могла да интегрират пълноценно в РС
Македония!
разчита на опита и интереса
•
Изпълнението
на тази
на цивилизована Европа. Не
препоръка
изисква
редица
може да се оправдае с никакви аргументи и да се приеме за уточнения и допълнения.
На стр. 8
нормално и допустимо залича-

СВИДЕТЕЛСТВА

Стр. 7

РОГАТИЯТ СЕ КРИЕ ЗАД КРЪСТА!
От стр. 1

Сертификатът е документ,
удостоверение за даден значим факт. Съответно, сертификацията е процедура за
потвърждаване на съответствието, посредством независима от производителя и потребителя организация, която
удостоверява в писмена форма, чрез Сертификат за съответствие, че продукцията съответства на определените
изисквания.
С други думи, битието ни
на човешки същества с гарантирани конституционни
права и свободи, се свежда
до „продукция съответстваща
на определени изисквания”, до
„нещо, на което се издава свидетелство за годност”. В случая,
сертификатът потвърждава
собственост, но не върху ценни книжа или депозити в банка, а върху волята на човешки същества, подложени принудително на въздействието
на медицински експеримен-

тални течности, т.нар. „ваксини”. Разглеждането и тълкуването на ваксинацията (и
сертификатите) като доброволни или принудителни, е
в зависимост от предпочитана трактовка – де юре - тя все
още е „доброволна”, де факто –
„принудителна и задължителна”. Само при наличието на
сертификати се възстановяват отнети наши права – като
присъственото обучение на
студенти и ученици; допускане до работно място; посещения в обществени места; културни и спортни мероприятия и др.
Т.нар. „Зелен сертификат”
е белег за „наличие на значим
факт” (съвсем друг е въпросът защо е толкова значим и
за кого е значим!), който дава
предимства на притежателите си и дискриминира останалите. В едни други, не толкова далечни времена, „Жълтата звезда на Давид” бе също
белег за наличие на „значим

факт” като факта на принадлежност към унизена и обезправена човешка група. Това,
дали Белегът (Сертификатът)
отнема или възстановява
права, в случая не е най-важно.
Важното е че разделя хора и
общество, че провокира обществено напрежение и остро противопоставяне, че нарушава социалния мир и срива икономика, образование,
култура и здравеопазване, че
атомизира обществото чрез
т.нар. социална дистонция.
Налагането на
сертификатите,

а с тях на ваксинацията, отнема правото на съмнение,
правото на отказ, правото на
свободния човек, за личен избор. Вместо това му се предложи, а в последствие бе отменена Декларация за информирано съгласие за медицинска
манипулация със субстанция,
непреминала клинични изпитания, но с редица странични
ефекти водещи до трайни ув-

реждания, инвалидизация и
смърт!
По дефиниция ваксините
предпазват на 100% от боледуване, а тази „ваксинация” нито
предпазва от заразяване и боледуване, нито от предаване
на зараза, нито от летален изход. От две години обществото
ни, чрез мощна и масирана медийна кампания, е облъчено
от три постулата:
1. Идват ваксините и край
на кризата!
2. Ваксинирайте се, за да не
зарязявате другите! и
3. Ваксинираните не боледуват или ако боледуват, е полеко и няма да умрат!
Като резултат:
Дойдоха ваксините, но ваксинираните заразяват, ваксинираните умират, а Ковидкризата продължава!
На всеки кръгъл час от синия екран, дузина ТВ медии съобщаваха и продължават да съобщават медицински сводки
(толкова приличащи на военни

такива) за заразени и починали, не за да информират, а за
да нагнетяват страх и напрежение в хората, в резултат на
което да луднат към ваксинационните центрове. Хората
действително „луднаха” от този
съзнателно търсен и програмиран стрес и наложената социална изолоция, но за ужас
на много от главните действащи лица, заели се да се справят с „пандемията”, не отидоха
под иглата. Защото се опряха на
мъдростта „Бързай бавно!”, на
собствения си социален опит,
здравият разум и информацията за резултатите от масовата ваксинация на Запад, където над 80% от населението от
12 години нагоре е ваксинирано и продължават с поредните допълнителни, т.нар. „бустерни” дози! Появи се дори и
виц, че след петата игла, за попрактично, ще се слага абокат!! И още един от серията черен хумор: „Трета доза - вече
задължителна, четвърта доза

България и Северна Македония...
От стр. 7

Първият въпрос, по който
се налага внасяне на по-голяма
яснота е свързан с предмета на
препоръката: кой е предполагаемият субект на „пълноценна интеграция“ и в какво ще
се състои тя? И на второ място
кого наричаме „наш сънародник“ в този контекст?
Безусловно необходимо е
да се набележат мерките, които се очаква да бъдат предприети от македонската държава
и администрация, за да се постигне „пълноценна интеграция“ на нашите „сънародници“
и да се оценят резултатите по
изпълнението им. Очакваме
ли промяна на законодателството, съдебната практика
или във функционирането на
централната и местната администрация? В кои области,
кои отношения, кои лица?
Кога ще поискаме РС Македония да признае за „наш сънародник“, по какъв начин, как
ще се наричат тези македонски граждани в обществото и
като какви ще бъдат записани в държавните регистри на
населението? Как ще се установява връзката с българската държава или българската
нация? Какви права и задължения ще поеме България
към своите съграждани и македонски граждани и на какво правно основание? Лицата
с двойно гражданство или със
споделено местожителство –
в Македония и в България, каСтр. 8

къв статут ще имат? Ще се изисква ли мнението и съгласието
на всеки гражданин поотделно,
когато се прилагат на практика
мерките, приети с цел „пълноценна интеграция“?
Замисълът на президентското предложение за „пълноценна интеграция“ на нашите
сънародници в РС Македония е постигането на равнопоставеност в обществото на
всички граждани, без оглед
на произхода, етническата
принадлежност, материални
възможности, пол, професия,
месторождение и т.н. Предполага ли този процес обособяването на малцинствени групи, с гарантирани от Конституцията и законодателството
права, предлагащи защита правата на малцинството, в случай
на нарушения от страна на държавата или на нейни граждани
от мнозинството? Политиката
на обособяване е ли път към
равнопоставеност и преодоляване на различията? Българският етнос е коренен и
обитава Македония от преди завоюването на Балканите
от Османската империя, той
не е нито малцинство, нито
съставна част на нещо не съществувало. Той е оказал гостоприемство и е предоставил
домакинство на останалите
народностни групи, съставящи днес северномакедонското общество. Българите в РС
Македония не могат да бъдат малцинство, независимо

от броя си, защото са били „у
дома си“ още от преди появата на македонизма и продължават да обитават собственото си землище!
Обективните факти от
нашата обща история трябва
да бъдат признати такива,
каквито са!

• Твърди се, че те не могат да
бъдат подлагани на мултиперспективно тълкуване! Фактите, отразяващи общата история на българите, обитавали
и обитаващи българското землище, в това число територията на Южна и Северна България, Македония, Тракия,
Румелия, Добруджа и т.н., не
могат да имат различно значение. Те могат да се тълкуват
различно в зависимост от времето, ат събитията, с които се
свързват, интересите, които се
отстояват от позоваващите се
на тези факти, но това, в крайна сметка, не ги променя. Лансират се обвинения срещу ръководството на Северна Македония за кражба на история.
Нашето разбиране е, че когато
историята е обща, кражба не
може да има. Възможна е подмяна на исторически факти с
цел обслужване на конюнктурни интереси на отделни групи,
спорещи за приоритети или авторство, но не и кражба на своя
собственост.
Да се изкорени езикът на
омразата

• Изгражда се убеждение,

БЪЛГАРИЯ И БАЛКАНИТЕ

че под език на омразата се
имат предвид прояви на неприязън или отричане на
всичко българско, изграждане на превратната представа за България в учебниците,
музеите, историческите и паметниците на изобразителното изкуство, публичните
изяви, политическото говорене! Създаваните настроения
рефлектират върху отношението към българите в Северна Македония – утвърждава се
неравнопоставеност, лесно се
пристъпват границите на позволеното и непозволено от
закона и морала в отношенията между хората в обществото. Липсата на ясни критерии
за идентифициране на езика
на омразата във всеки отделен
случай, налага, както на битово, така и на институционално ниво, да се прави разлика
между език на омразата, като
проява на държавна политика или израз на политическа
позиция, от една страна и изявления или изказване на
лично мнение от политик или
от обикновен гражданин,
който упражнява правото
си на отговор или на защита
срещу нанесена обида, клевета, засегнат интерес и т.н., от
друга страна!
Анализът на прояви на език
на омразата показва, че той е
заченат и е рожба на македонизма! Изкореняването му е
невъзможно без отказ и криминализиране на проявите

на македонизъм. Това е единственият път към помирение и
уважение на традициите, езиковите различия, изборът на
идентичност и народностна
принадлежност. Решения за
различия, които се захранват от
претенциите за наличието на
македонска етническа идентичност, противопоставяща
се на българската идентичност на мнозинството обитатели на българското землище на
Балканите, следва да се очаква
времето и историята да предложат в бъдеще. Засега македонизмът си остава рожба и
проекция на сръбската политика за сърбизиране и дебългаризиране на Повардарието.
Усилията на българския президент да запознае европейските политически среди със същността на българската позиция
по българо-северомакедонските отношения, би следвало да продължат и да се институционизират чрез поддържане на диалога, изпълнение на
евентуалните двустранни договорености и поемане от Съвета на ЕС функцията на гарант за изпълнението им.
Без България, трайно и
справедливо решение за бъдещото развитие и утвърждаване на РС Македония в общото
ни историческо пространство,
няма и не може да има. Очакваме разбиране и взаимно
уважение.
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КОЙ СТОИ ЗАД ИГЛАТА?

– препоръчителна, пета доза
– довършителна, шеста доза
– ликвидационна.” (Впрочем,
българинът добре помни, какво точно значат „ликвидационни решения” и „ликвидационни
комисии”. Помним и резултатите от тяхната дейност, и може би
точно затова се появяват подобни вицове!!)
По делата им ще ги познаете

„Идеята за бустер на бустера – в контекста на ваксинацията, каквато има във
Великобритания, е имунологичен абсурд и безумие. Задължителната ваксинация (имунизация), каквато се опитват
да въведат в Австрия, е фашизъм. Който иска да се ваксинира, нека се ваксинира. Целта на
зеления сертификат е хората
да бъдат накарани да се ваксинират. За децата ни този вирус
не е проблем, те трябва да ходят на училище, на градини, на
лекции... Трябва да живеят нормално”, - казва в едно свое интервю инфекционистът доц.
Мангъров, началник на Клиника по детски инфекциозни
болести – София. Точно затова свое интервю, обаче, в толкова „демократичното” ни общество, на което е отредено срамното 112-то място по свобода на
словото, БЛС, чрез Комисията
по професионална етика, му
потърси сметка за заявените
професионални становища в
отговор на журналистически
въпроси. Един Акт за разправа с професионалист, който има
смелостта да заяви публично
свое мнение и позиция. „По делата им ще ги познаете...”, - казва Библията!
Публикацията „Съд за антиваксъри” на Велиана Христова от в. ”Дума”, бр.230/
30.11.2021 г. също нажежи
страстите в обществото ни до
бяло. „Цялата работа е, че продължава агресивната битка на
антиваксърите срещу имунизирането. Този път обаче няма
място за глезотии и простотия. Далеч по-културни днес
нации въвеждат задължителни
ваксини, а някои държави са на
път да криминализират антиваксърството. Плещиш измишльотини и застрашаваш живота на хората – съд и затвор!
Ние сме за доброволни ваксини,
но здравето и животът на хората ни е по-мил.”, - безапелационно обяви своята позиция
авторката, която преставлява, може би, и позицията на
спомената медия. Бурните реакции и коментарите в социалната мрежа говорят сами по
себе си като преобладаващата
оценка е „Позор!” Всеки прочел
този журналистически пасквил има сериозна база за размисъл, както и за споменато-

то ниво на хуманност в „далече
по-културните нации” през определени исторически периоди.
В случая не визирам само масовия геноцид по времето на
„Третия райх” над евреи, славяни, непълноценни групи
хора и всички инакомислещи,
провеждан на територията на
цяла Европа преди няколко
десетилетия. Става дума преди
всичко и за хуманизма, толерантността и демократичните и общочовешки ценности
на европейците по отношение

шите деца и ученици присъствено обучение в класните стаи.
Те са ясно дефинирани от Министерството на здравеопазването, които се привеждат
в действие от Министерството на образованието. Изискването е: родителско съгласие за
ежеседмично тестване на децата! Отговорностите са поделени: Въпросът дали ще се тестват учениците или не, го решава
Министерството на здравеопазването, а вида на тестовете
се посочва от Министерство-

Така ги пощадихме децата,
че обявеният за Будител на годината учител по математика
и физика Теодосий ТеодосиевТео, споделя с огромна загриженост: „Една година онлайн обучение връща страната с пет години назад във всички сфери.” За
„ефекта” от социалната дистанция и бума на нервно-психическите разстройства в децата и
на самите родители, затворени заедно с тях в „хом” офисите си, почти не се говори. Някога се изключваха учениците

Глобяват се хора в метрото и
на улицата, не се допускат на
обществени места без маска и
сертификат, но депутатите са
освободени от подобни изисквания, те са над тях! Двоен
стандарт в най-уродлив вид,
защото засяга живота, здравето, правата и свободната воля
на човека!
Българското общество обаче не е загубило надеждата си,
защото се чува и силния глас на
една нова прламентарна партия в лицето на „Възраждане”,
която стои на принципната
позиция за отмяна на дискриминационните „зелени сертификати” и принудителната
в същността си политика за
ваксинация. Лидерът на партията Костадин Константинов
призова:
„Без двойни стандарти и
референдум

Вече и сиренцето в капана за мишки не е безплатно!
например на „интеграцията”
на ромите през вековете чрез
асимилация, прогонване или
унищожаване. Може би, трябва
да си припомним, че „далеч покултурните нации”, например
като тези на датчани и норвежци, са прибягвали до ужасяваща насилствена кастрация,
която са извършвали над ромите до 70-те години на 20 век.
И понеже Дания и Норвегия са
правови държави, всичко това
се е извършвало в изпълнение
на съответни закони, за които преди години, властите в
двете държави бяха принудени официално да се извинят.
Толкоз за „по-културните и цивилизовани нации с големите демократични традиции”, повечето от които с грозно колониално минало, които непрекъснато ни се дават за пример
днес! Но, нека караме „по-полека на завоите със задължителните ваксини и криминализирането на антиваксърството”!
Защото българите не винаги
уважаваме и спазваме законите. Явно имаме причини за
това, защото България е преди
всичко Държава на духа и на
толерантността, възпитавана
и култивирана с хилядолетия!

то на образованието след допитване до родителите. Родителите, изправени пред избора
онлайн обучение и социална
изолация или тестове (щадящи или назални) като всички
родители, избират по-малкото зло! Тези, с етикет щадящи!
Тези щадящи тестове, които се преставят като панацея за
решаването на проблема с присъственото обучение на учениците, от гледна точка на практическата си ефикастност, са
направо смешни, ненужни и
престъпно излишни като превенция и финансово разхищение за милиони! По данни
от министъра на здравеопазването всяка седмица е необходимо да се осигуряват между
500 000 и 700 000 теста за учениците, които обаче доказват
само единични случаи на зараза в детската възраст! Какъв
е тогава проблемът и необходимостта да се правят тези грандиозни разхищения за напълно ненужни тестове, които сами по себе си доказват
своята излищност?!! В случаи,
че някои от децата проявят и
най-малки симптоми, ясно е, че
загрижените родители веднага биха ги завели за тестване
Панацея с етикет „щадящи” в лабораториите, за да вземат
Размисъл и сериозна об- по-нататъшни мерки в здравно
ществена загриженост обаче отношение?!
Търсен ли е ефектът на
днес предизвикват условията,
„проблема”?
при които се разрешава на на-
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направили 10 и повече неизвинени отсъствия, сега принудително изгонихме всички от класните стаи и ги държим колкото се може по-дълго
и по-далеч от тях. По данни на
МОН през миналата учебна година, отпадналите ученици са
20% - т.е., всеки пети ученик
вече не учи! Ефектът за обществото е направо разрушителен!
Налагането на локдаун или
прилагането на двойни стандарти в законодателната ни
практика, е другият сериозен
проблем. За локдауна, частичен или пълен, е ясно, че срива икономиката и отнема правото на труд в редица сфери,
че законово отнема или значително намалява средствата
за препитание на стотици хиляди граждани и то в страната с най-ниските европейски
доходи. Обаче, широко прилаганият двоен стандарт, е грозното лице на политическото лицемерие и демонстрираната здравна „грижа” в обществото! Децата са задължени
и систематично се приучват
да носят маски в продължение на часове, които им отнемат така необходимия кислород за правилното развитие
на подрастващия организъм,
а в същото време, изявени законотворци демонстрират, че
законът не се отнася до тях!

по въпроса за тяхното съществуване!” Престои да видим политическата чуваемост
и отговорност на новото управляващо мнозинство в Парламента, относно този жизнено важен за всички българи въпрос.
Гражданското търпение
в европейските страни има
своите граници: В повечето от
тях, където средната ваксинация е в рамките на 65-80% от
населението, изригна в остро
неприемане и отхвърляне на
наложените силово дискриминационни решения.
В цяла Европа се надигна
мощна протестна вълна срещу тяхното задължително въвеждане и поредните частични и пълни локдауни. Многохилядни протести в Нидерландия, Белгия, Австрия,
Дания, Харватия, Брюксел и
къде ли не, които се потушават
със средствата на водни оръдия, полицейско насилие и
сълзотворен газ.
В Германия все повече дейности са позволени „само за
ваксинирани и преболедували Ковид-19”. Неваксинираните са в
центъра на вниманието: ”Който не е въксиниран и не е проболедувал, ще може да ходи само до
аптеката, до супермаркета и на
лекар”, предлага Фридрих Мерц
(ХДС). Той иска да усили още
повече натискът спрямо неимунизираните и да бъде ограничено правото им да работят.
По-конкретно: „Нито един неваксиниран в офиса, нито един
неваксиниран депутат в Бундестага, нито един неваксиниран студент в аудиториите и
нито един неваксиниран футболист на стадиона”. Това се
отнася и до пътуващите в обществения транспорт. Ясно е,
че подобна силова и дискриминационна позиция, която
посяга на елементарните човешки права и свободи, не би
могла да се приеме без ответна реакция.
На стр. 10
Стр. 9

Юрий Тавровский (1949) е руски
специалист за страните на Югоизточна Азия. Избродил е като пътешественик Китай и Япония. Написал е няколко книги, една от
които „Новият път на коприната.
Най-важният проект на 21 век“ преведена и в Китай. В последната
си книга „Америка срещу Китай.
Поднебесната се подготвя на фона
на пандемията (2020)“, както и в последните си статии, Тавровски убедително показва, че САЩ предприемат всичко
възможно, за да отслабят най-опасния си конкурент, да постигнат преформатиране на света и да осуетят неговата многополярност. Новият замисъл на президента Байдън за „Сбор
за демокрация“, е само част от стратегията на „неоконите“. Но
„стратегическото партньорство“ между Китай и РФ, постигнато с Московския договор (2001), е много вероятно да осуети идеята за Антикитайски Интернационал.
На 9 и 10 декември американският президент Джоузеф Байдън свика „Сбор за демокрация“
(Summit for Democracy) с участието на 110 страни. Русия, Китай и Унгария не бяха поканени.

Д

емокрацията е безценно наследство от западната цивилизация.
Моделът, който се формира в Новия свят в резултат
смесването на различни форми на християнството, може
да бъде определен като „Демокрация с американска специфика“.
След Втората световна
война (ВСВ) този модел стана

част от националното могъщество на Съединените щати
и на изграждащия се еднополюсен свят с Америка на
върха на пирамидата. Срещу
други модели за демокрация
и еднополюсен свят - (националсоциализъм, а след разгрома на хитлеристка Германия срещу социалистическата демокрация), САЩ водиха гореща и студена войни.
Международната социалистическа система и нейният модел за демокрация бяха равнопоставени конкуренти до
края на 70-те години, когато
Китай се присъедини към антисъветския блок. Стратеги-

ПОСЛЕДНИЯТ ПАРАД

ческият баланс рязко се промени. На Москва й се наложи да
се противопоставя на два фронта: западен и източен. През
1991 г. СССР се разпадна. Частите от раздробения Съветски
съюз приеха догмите на западната демокрация и се включиха в световната капиталистическа система. Китай започна реформите на Дън Сяопин
без претенции за самостоятелна
икономическа и идеологическа
роля, следвайки философията на лидера си: „ Да се остава в
сянка, да се натрупват сили и да
се чака удобния случай“.
В началото на 21 век руският президент Владимир
Путин, убедил се във вродената ненавист на англосаксите спрямо Русия, независимо
от цветовете на нейното знаме, открито застана в Мюнхен
(2007 г.) срещу хегемонията на
Запада.
В Китай Си Дзинпин предложи на своята нация дългосрочната програма „Китайска мечта“ (2012 г.) и посочи
пътя за „великото Възраждане“,
а именно СОЦИАЛИЗЪМ С КИТАЙСКА СПЕЦИФИКА. Тази
стратегия се възприе от комунисти и националисти, а младите
китайци повярваха, че „Мечта-

та“ ще може да се реализира
по време на живота им. В реалността на плана се убеди и възрастното поколение, след като
за 8 години беше изпълнен
първия му етап – ликвидиране на бедността.
Китайският народ проявява дисциплина и солидарност
(доказа го с контрола над COVID-19) без да проявява съмнение в политическата система базирана на „социализъм с
китайска специфика“.
На този фон рязко изпъкна
импотентността на държавното управление в САЩ - ужасяващ брой на починалите от
COVID-19; ръст на безработицата; погроми на черните американци под лозунги за „общочовешки ценности“ и мултикултурализъм; остарялата избирателна система предизвика
съмнения в победата на Демократическата партия; бунт и
щурм на Капитолия.
Първото нещо, което „спящият Джо“ потвърди със започване на своя президентски мандат, беше курс на Студена война срещу Китай.
Общо взето това не беше неочаквано. Сред главните течения
в ръководството на Демократическата партия се открояв-

ат „неокони“-те или неоконсерваторите. Те са силни традиционно в президентската
администрация, Държавния
департамент, разузнаването,
СМИ и в Холивуд.
Неоконс като идеологическо
течение

„Църквата” но Троцки се
зароди и разви в Ню Йорк
през 20-те и 30-те години на
20 век. Едно от малкото висши
учебни заведения, в които приемаха евреи, стана огнище
на болшевизъм и на неговия
троцкистки уклон. След убийството на Троцки неговите последователи култивираха ненавист към съветската власт и
всички други форми на социализъм, освен към тяхната. Възникна квазирелигия, провъзгласяваща американците за
„избран народ“, а тяхната страна САЩ - за имаща естественото право да управлява света,
да налага истината и да наказва непокорните.
Неоконите се опасяват, че
социализъм с китайска специфика може в недалечно бъдеще
да стане главният съперник на
тяхната квазисоциалистическа вяра. Най-близкото обкръжение на Байдън се състои от

РОГАТИЯТ СЕ КРИЕ ЗАД КРЪСТА!
От стр. 9

Подобно на Словения, където Словенското правителство планираше да наложи
задължителна ковид-ваксинация от 1.10.2021 г. за служителите от държавния сектор,
с изключение на преболедувалите, но Конституционният съд спря прилагането на
разпоредбата като противоконституционна. Това съобщи словенската агенция СТА.
„Зад кръста стои дяволът!”
Кой стои зад иглата?

Гражданска
инициатива
срещу използването на ковидпаспортите („зелен септифи-

кат”) във Финландия събра
необходимия брой подписи
от поне 50 хиляди и вече може
да бъде предадена за разглеждане в парламента. На 15 октомври Финландия одобри
използването им, но то противоречи на Конституцията,
тъй като дискриминира гражданите и ги поставя в различно положение. Затова ковидпаспортите (сертификатите)
трябва да бъдат незабавно
отменени. През ноември друга петиция – срещу изискване на сертификат за достъп
до работно място, събра достатъчно подписи. В момента, с
две дози ваксини в страната,
са ваксинирани 80% от насе-

лението над 12-годишна възраст. Но, както казва мъдростта от вековете: „По-добре късно,
отколкото - никога” или по думите на Дж. Гарибалди (18071882): „На поробените народи
не им остава нищо друго, освен
правото на въстание”.
Испанецът
Сервантес
(1547-1616) живял и творил
в най-тъмните и мрачни векове на европейското Средновековие, един от най-големите хуманисти, бе се провикнал: „Зад кръста стои дявола!”. Може би днес трябва да се
запитаме: „Кой стои зад иглата”?!
Някога един от най-значимите европейски философи

Дидро (1713-1784), бе казал:
„Фанатичната борба на Църквата срещу науката, е най-позорното явление в историята
на Европа”. Днес също се води
подобна фанатична борба, но
от страна на глобалния капитал срещу демокрацията,
правата и свободите на хората, срещу здравето, живота и правото им на свободен
избор.
Личната отговорност на
нашите политици е огромна
и дано те осъзнават добре
това свое задължение и отговорност към съдбата на народа си! Не само по отношение на
третирането на българите като
„продукция съответстваща на

определени изисквания”, както
ни определя Сертификатът
за годност, но и по всички вътрешни и международни въпроси, които определят живота на една достойна нация
с хилядолетна история с огромен цивилизационен принос!
„Когато необходимостта
ни принуждава да използваме
искрени думи, маската пада и
ние виждаме мъжа.” - казва Лукреций.
Нека използваме искрените думи, а не двойни стандарти в живота си и нека маските паднат, за да видим личността на политическия
мъж!

тях се изчислява съобразно
на вторниците умножени по
2 лв.
Каталожният номер на
„Нова Зора“ е непроменен 311.
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 1000, ул. „Пиротска“ 3, за Минчо Мънчев Минчев. Особено е важно да бъде
изписан точния адрес 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,

До 15 декември може да се
абонирате за в. „Нова Зора“.
През 2021 г. често се обръщахме към вас да ни подкрепите в
абонаментната кампания. Така
и остана неизпълнена задачата
за 1000 годишни абонамента.
По тази причина поради драстичното поскъпване на хартията, електроенергията и пепечатарските услуги, се наложи след 18 години, цената на
един брой да бъде променена
на 2 лв. Повече от всякога обаче обществото ни се нуждае от
Стр. 10

убедени защитници. Не само
защото годината е особено важна, преминаха вече изборите
за парламент и за президент,
но за да пребъде България, никой не бива да остане безучастен в битката на истината с лъжата. Подкрепете ни.
Разпространението на вестника, по независещи от нас
причини, все така продължа-

ва да бъде ограничено. Абонаментът за сега е най-сигурният начин, „Зора“ да участва в битката за България. Отново ви призоваваме: във всяка
пощенска станция може да
осъществите вашата подкрепа с абонамент за 2022 г. Можете да се абонирате за 1 месец, за тримесечие и полугодие. Абонаментът за всички
СЛАВЯНСКИ СВЯТ
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НА ЛИБЕРАЛИЗМА
неокони-ветерани като съпрузите Клинтън и Обама и станалите висши чиновници - техни бивши помощници като
Антъни Блинкен и Джейк Съливан. Именно те са тези, които подтикват стопанина на Белия дом към възстановяване
на загубеното влияние в международните организации,
към скалъпване на нови военни блокове от типа на АУКУС и
към създаване на нови демократически обединения от типа на
„Демократичен алианс“.
Неоконите са на път да
подновят и предприемат контраатака и престарелият 46ти президент на Съединените щати вече даде сигнал. Неотдавна той заяви: „Ние преживяваме преломен момент между
две гледни точки. Едни смятат,
че пред днешните предизвикателства най-добрият избор е
автокрацията. Ние сме тези,
които смятат, че демокрацията е необходима за преодоляване на тези предизвикателства.“
Към антикитайски
интернационал

На 9 и 10 декември президентът Байдън свика „Сбор за
демокрация“ под лозунга „Да
спрем отклонението от демоОт стр. 12

Ако искате да имате бъдеще, трябва да се изправите срещу тези, които искат да
ви го купят срещу шепа евтини
дрънкулки, както са направили с
кореното население на Америка
преди не чак толкова много години. Тези хора ще дойдат при
вас и ще ви обяснят, че когато
държавата се грижи за своите поданици, това е робство,
а свободата е възможна само
тогава, когато се надпреварвате един с друг. Те ще замъглят
вашия ум, предлагайки на тялото ви хиляди удобства и ненужни, и извратени удоволствия,
които обаче, за да ги получите,
ще трябва да жертвате душата
си и ценностите на дедите ви.
И всичко това те ще направят за печалба. Печалба, зад която се крие огромна кражба. Те
ще дойдат и ще купят вашето бъдеще и това на децата ви с
пари и вие, ако не сте внимателни, ще попаднете в техните изкусно заложени капани.
Тези хора са извратени чудовища. За тях работата не е обществено-полезен труд, а начин
за трупане на богатства. Ако им
се предадете, не след дълго ще
намразите не само работата,
но и живота си.
Аз ще ви кажа как да ги познаете. Те винаги ще ви говорят за печалба, за икономически растеж, за конкурентоспособност, за пазари, но никога няма да кажат и дума за
достойно заплащане на тру-

крацията и ерозията на гражданските права и свободи в целия свят“. До Байдън нито
един американски лидер не
бе събирал под знамената си
повече от 100 страни в света. Във Вашингтон смятаха, че
собствените им сили са достатъчни за противопоставяне
на съперниците. Сега ситуацията се промени и перспективите за противопоставяне на
два съперника едновременно,
изглеждат съмнителни. Като
противници през последните
години са посочени Китай и Русия. Но само сляп не би видял, че
главната мишена в обозримо
бъдеще ще стане именно Китай, който вдигна падналото
на земята знаме на социализма и успешно гради „социализъм с китайска специфика“.
Съвременна Русия не генерира глобални идеи, които да
застрашават „демокрацията с
американска специфика“.
На Вашингтон беше необходима идеологическа съставляваща, за да затвори около
Поднебесната империя пръстен от военни блокове и договорености за икономически и
технологически санкции.
Съединените щати не за
първи път привличат съюзни-

ци за сдържане на Китай. Да си
спомним за Корейската война
(1950-1953 г.). В разпалената от
САЩ Виетнамска война (19651973 г.) взеха участие 8 страни.
В Афганистанската операция
(2001-2021 г.) се присъединиха
49 страни (включително България, б.пр.). Но това бяха регионални войни. Сега Вашингтон
играе глобално. Затова свиква този „Сбор за демокрация“ с
цел от 100 страни-участнички
да се учреди нещо като „Антикитайски интернационал“. Ще
бъде ли по обхват и ефективност
подобен на Коминтерна, просъществувал от 1919 до 1943 г.,
скоро ще покаже бъдещето.
Замисълът може и да не се
осъществи. На Байдън и „неоконите“ е възможно просто да
не им стигне времето да реализират лозунга: „Противници на
Китай от всички страни, съединявайте се!“ Все повече страни
са разочаровани от американското управление на световните проблеми, от слабеенето
на хегемона (фиаското в Афганистан, 2021), превръщащ се в
„книжен тигър“, който може да
бъде победен и със стари винтовки.
От друга страна все повече са
страните, които желаят прос-

перитет с развиване на търговски и икономически връзки с Китай. Те не се съмняват,
че скоро Китай ще стане първа световна икономика, спасителен пояс и най-важният пазар
включително и за най-близките
съюзници на Америка. За тях
да се включат в Антикитайски
Интернационал означава да
застрашат милиони работни
места и да загубят милиарди
долари от търговия.
Пълното обкръжаване на
Китай изглежда невъзможно
и по още една причина. Найблизкият му съсед - Русия има
обща граница с него от 4000
км. Освен това продължава
сближаването на Китай и Русия, надхвърлящо обичайните
отношения между съюзници.
Продължава и дистанциране
на Русия от „мирното съвместно съществуване“ със Запада,
особено с Америка. Нахлулите след разпадането на Съветския съюз западни ценности девалвират пред очите ни. Русия
трескаво търси собствен модел за икономическо и духовно развитие, за „демокрация с
руска специфика“. Един междинен вариант беше предложен от Владимир Путин като
„здравословен консерватизъм“.
Шансовете да се създаде Антикитайски Интернационал,
на базата на ценностите на аме-

ИЗПРАВЕТЕ СЕ И
ТЕ ЩЕ ПАДНАТ!

да, социални грижи, безплатно образование и здравеопазване. Те ще поискат вашия
труд, но няма да искат да платят за него. Ако се съгласите да им работите, ще загубите бъдещето си. Вие трябва да
се изправите срещу тях. Срещу
малцината, държащи световното богатство. И трябва да го направите ЗАЕДНО. А за да сте заедно, трябва да си имате доверие. Нещо, което те ще се опитат
да подкопаят по всевъзможни
начини. Ако искате да спечелите, трябва да се откажете от
парите им и дори да ви предложат баснословни суми, да
не продавате труда си за техните пари.
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Вашата победа ще дойде тогава, когато сте успели да се
обедините всички. Когато благодарение на това обединение,
сте изградили едно ново общество, чиято висша цел е общото благо, а не паричната печалба и жаждата за лична собственост.
Парите могат да съществуват и без да се използват за
трупане на печалба, а печалбата може да не се измерва в
пари. Нима има по-голяма печалба от това вие и децата ви да
сте здрави, образовани и резултатите от труда, който полагате, да се усеща от всички
и да допринася за благото на
всички, а не на малцина алчни

и хищни капиталисти?
За тях, вие не сте нищо повече от това, което произвеждат огромните им фабрики, а
именно - стоки за еднократна
употреба.
Братя и сестри от целия
свят,
обединявайте се, включете се в борбата срещу хищната същност на налагания ви
обществено-икономически
модел. Помнете, че срещу всяко изкушение, което ви предлагат и вие вземете от тях, те
получават част от вашето бъдеще.
Отхвърлете парите им, работата им и ценностите им, и
ще бъдете свободни. Животът
ви ще има смисъл.
Не се страхувайте да се
изправите срещу тях, защото именно вие сте основата,
върху която те градят своята
власт и трупат своето богатство.
Изправете се и те ще паднат.“
Прощалното писмо на Фидел
Кастро до всички хора по света
бе разпространено от Кубинската национална телевизия.
Публикуваме пълния текст
на писмото.

СЛАВЯНСКИ СВЯТ

риканската демокрация, ми се
струват съмнителни по няколко
причини. В ход е саморазрушаване на основите на тази демокрация, пренаписване на историята на американската нация; поощряване на отмяната
на нормалния начин на живот: смяна на пола, разрушаване на семейството, на нравствените устои и поведение.
В подобни условия, инициативата за провеждане на „Сбор
за демокрация“; изглежда като
намерение на собственичка
на публичен дом да дава уроци по морал на момичетата от
девическото училище.
„Сбор за демокрация“ явно
се насочва срещу преобладаващите течения на глобалната политика, срещу многополярния свят. Може би затова
той ми напомня на последния
парад на войските на Наполеон преди битката при Ватерло.
Превод
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Р

ядко съм толкова категоричен,
но след като в душата ми трайно
се настаниха стиховете на Атанас
Капралов, изпитвам вътрешна
необходимост да заявя категорично – той
е един от големите поети на съвременна
България. Имаме си достатъчно „постмодернисти“, „акробати на лиричната клоунада“, имаме „нови политически бардове“, имаме дори „сатанисти на словото“,
но сред малцината истински модерни –
и надявам се, надвременни – наследници на великата ни класическа традиция, е
неговият сборник с творби „По мярка на
духа“, представен от великолепното пловдивско издателство „Летера“ с невероятни цветни фотографии от Соня Станкова. Още през 2006 г. поетът обеща „жи-

вотът да избухне отначало/ в мистичната родина на духа!“. Това са редове от
неговото програмно стихотворение „Към
върха“. Подобна свръхвисока амбиция е по силите само
на най-големите, а Капралов разговаря като равен
с равен с тях – той влиза в
нетезисен, интелектуален и
емоционален диалог с Пейо
Яворов и с Димчо Дебелянов, с Никола Вапцаров
и с Пеньо Пенев, с Атанас
Далчев и с Биньо Иванов...
Отхвърля с презрение „псевдокласическия трафарет и псевдоавангардната претенция“. С ясно съзнание, че
„болното общество няма как да лансира

„здрава поезия“, дълбае там, където болката е най-жестока.
Такава е поантата от срещите с поетичната вселена на Атанас
Капралов, роден и закърмен
със светлина, насочен към
най-високите върхове, откъдето орловият му поглед вижда грешната ни твърд като на
длан и не се бои да се гневи и
да я люби. Радвам се, че в него
никога няма да стихнат стихиите, превърнали сърцето му
във „висока мишена“.
Откъс от предговора „В мистичната
родина на духа“ от литературния критик
Георги Цанков

Вярност
Живот,
не ме предавай точно днес.
С проплакал покрив родовата къща
ме вика да я утеша поне,
че от небето дядо ми се мръщи.
Живот,
не ме предавай точно днес.
Без мен съпругата ми –
стая цветна –
ще стане мрачен сейф за мъжка чест...
А обещах до края да й светя.
Живот,
не ме предавай точно днес.
Децата ми сами да ходят искат,
но спъват се,
охлузват колене
и още търсят в мен опора близка.
Живот,
не ме предавай точно днес.
Добрите българи от хала скотски
далече бягат.
Гибелно.
Без вест...
Без мен кой да им каже,
че народ сме?
Дори земята ще обърне ход
без мен –
по знак на злото!...
...Но тогава:
аз просто ще умра за теб,
живот…
А ти и след смъртта не ме предавай!

Антология

Атанас КАПРАЛОВ

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

ИЗБОР
Все си казвам
човече божи,
поживей за плътта си дива!
Само с гола душа – не може.
Само с голо сърце – не бива.
Трябва в този живот коварен
рог от дявола да си купиш,
вместо в скрупули да се харчиш
и да търсиш човека с лупа...
Все си казвам.
И все преглъщам.
Тихо.
Бавно.
И надълбоко...
Ех, ти ангелска моя същност,
колко ада ми костваш, колко!
Ако имаха капка смисъл
твойте блянове допотопни,
аз на дните си хляба клисав
щях да дъвча с усърдност попска.
Но сега само свивам устни
и пребърсвам потното чело:
като виждам – какво пропускам,
а не виждам – какво печеля.

Влизаш в Ботева диря,
ала изстрел те връща.
Щом не ти се умира,
стой до книгите вкъщи.
Не блести над тълпата
с Яворовото слово,
че те чака разплата
и с куршум,
и с отрова.

Не търси рими върли
за властта –
като Гео.
Инак тя ще те хвърли
в свойта пещ –
да се грее...
Можеш само с букети
паметници да храниш.
Tе растат до небето!
Tи се свиваш до рана…
И разбираш героят
за какво тук е всъщност:
да умре за теб в боя,
в който ти днес отсъстваш!

Зимно капричио
Ти можеш да ме имаш
чак утре...
А сега:
тъгувай ме, любима,
с най-зимната тъга!
Сама пред стъклописа
замръзнала анфас:
тъгувай мойте мисли,
усмивка, пръсти, глас...
Аз смътно ще те чувствам
по въздуха стипчив.
Тъгувай ме със устни.
Но повече – с очи!

И знай, че бродя тихо
там някъде – в снега,
какъвто ме родиха
сълзите ти,
тъга.
Отричан. Бит. Раняван.
Премръзнал. Сам...
Готов
с дъх лед да разтопявам
за капчица любов!

ИЗПРАВЕТЕ СЕ И
ТЕ ЩЕ ПАДНАТ!

• Прощално писмо на Фидел Кастро до всички хора по света
„Другарки и другари,
с общи усилия. Много скоро вие ще застанете
братя и сестри от целия свят!
пред избора между това да се откажете от бъдещето на децата си за сметка на илюзорната
Моето време изтича. През целия си живот сигурност в настоящето или да се борите за
съм се борил за справедливост и достоен жи- бъдещето на децата си, понасяйки лишениявот за всички хора по света. Винаги съм же- та на днешния ден. Куба направи избора да полал Куба да бъде пример за това, че е възмож- несе лишенията, именно в името на бъдещето.
но хората да живеят в разбирателство и да се Тази битка не се печели. Тя е вечна.
развиват не за сметка един на друг, а заедно,
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