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НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“

ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ!
ДА СПАСИМ ОТЕЧЕСТВОТО!

Минчо МИНЧЕВ
Уважаеми делегати и гости,
яма съмнение, че
Четвъртият редовен
конгрес на ПП „Нова
Зора“ се провежда в
съдбовни за народа и отечеството ни политически времена.
Извън общия недъг на безвремието, наричано преход, което
за всеки от вас е до болка познато, извън безразсъдно пропиляваната национална енергия и срутването на надежди
и кумири, последните години и
месеци осветиха образа на една
безпътица, за която в народната памет няма аналог и няма
пример в българската история. Подменени бяха смисъла
и значението на ориентири и
указатели, които винаги са били
упование на народностния
дух и са обозначавали мястото на камъка, както се казва,
върху който се крепи светът
на българина. Днес малцина
разбират и осмислят стихията,
която подкопава общите начала на българския живот, загубената вяра в тях, нарушената
им святост и неприкосновеност, и малцина осъзнават безначалния хаос, в който народът ни може да бъде погубен.
За повече от 20 века в човешката история вярата, честта, дълга и любовта към Отечеството бяха понятия и неразрушими принципи, които
отливаха невероятната сплав
на човешкия порив към достойнство, към род и памет, и
които съединяваха в неразривно цяло миналите, настоящите и бъдещите поколения.
Това превръщаше нацията в
един приемствено живеещ организъм, свързан с духа на народностната общност, със света на високите стремления и
ценности, на традицията, историческия магнетизъм – опора и основание на които бяха
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О.р. генерал Бриго Аспарухов и политологът Валентин Вацев.

Проф. Нако Стефанов и д-р. т.н. инж. Марин Белоев.
ЗОРА Е !

православието и семейството.
Много от нашите родители бяха
неосъществени докрай атеисти
и вярваха, че „битието определя съзнанието“. Те бяха закърмени в Ботевото порицание на
Соломоновата мъдрост: „Търпи
и ще си спасиш душата!“ И увлечени в борбата за справедливо
разпределение на благата пропуснаха да забележат великото отсъствие на онази духовна компонента на съзнанието,
без която, както бе писал още
Достоевски, щом няма Бог,
значи всичко става възможно.
Днес в метрополията на хегемона и в живота ни, властват

в абсолютни категории безсрамието, властолюбието, абсолютната корист и пошлост, и
главно абсолютната сатанинска жажда за ненаситност в
разрушението. Употребих прилагателното „сатанинска“, за
да очертая само контурите на
една сатаносфера, която обема
живота ни с турбуленцията на
нови исторически изпитания.
Живеем в свят, в който няма
нищо свято, в който безпределът определя параметрите
на пошлостта, разюздаността
и греха.
На стр. 2

За единен народен фронт
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а 25 юни, в зала № 3
на Федерацията на
научно-техническите съюзи в София се
проведе Четвъртия редовен
конгрес на ПП „Нова Зора“.
В 11.00 ч. конгресът бе открит от председателя на партията Минчо Минчев, който
приветства делегатите и гостите – известни общественици и политици, след което бе
предложено и избрано ръководство на конгреса: ст.н.с.д-р Румен Воденичаров и
о.р.полк. Любен Виденов.
Първото заседание бе определен да води Румен Воденичаров, който след консултации с
Мандатната комисия, обяви, че
до момента са регистрирани и
присъстват в залата 78 делегати, което надхвърля необходимите 50% от избраните и
след като съобщи, че регистрацията продължава, предложи да бъдат избрани предвидените в Устава, за по-делово протичане на конгреса,
шест комисии.
В 11.25 председателствуващият заседанието оповести началото на конгреса и
даде думата за приветствие на
ор.ген.л-нт Бриго Аспарухов,
което бе посрещнато изключително сърдечно от делегатите и гостите. „Когато се случи да загубя верните ориентири, както и да търся и намеря
правилната посока, аз разгръщам в. „Нова Зора“, заяви предОт стр. 1

В свят, в който кръвосмешението, гей браковете, Кончита Вурст и евтаназията, са
върховен израз на свободната
воля и, уви, само първо стъпало по безкрайната стълба на
правата на човека.
Днес векторът на българската политика е ориентиран на Запад. И това не е само защото в
последните 30 години победителите в т.нар. Студена война
налагаха по пътя на отрицателната селекция не само неверни
икономически постановки,
утвърждавани до степен на
канонизация, но и защото меркантилността и конформизма
бяха издигнати в статут за бързо и лесно домогване до властта. Отсъствието на национален идеал и национални цели,
които да бъдат действен коректив в случаите на загърбване на националния интерес,
всъщност определиха границите на цивилизационния капан, в който пребивават обществото и държавата ни. И как,
и ще се измъкнем ли от него, зависи от обстоятелствато дали
политическите и държавни
мъже, които обитават върховете на властовите структури,
ще останат по местата си или
нацията, както и друг път се е
Стр. 2

ставителят на Изпълнителното бюро на БСП и обяви, че до
конгреса е донесъл сърдечно
послание от председателя на
партията Корнелия Нинова.
(Поздравлението поместваме
отделно).
От името на Редакционния съвет на в. „Нова Зора“ думата за приветствие бе дадена
на проф.д-р и.н. Нако Стефанов, преподавател в Софийския
университет „Климент Охридски“. Румен Воденичаров съобщи и за други проздавления и открои това на Съюза на
тракийстите дружества в България с председател Красимир
Премянов. Румен Воденичаров
предложи да започне деловата работа на Четвъртия конгрес
на партията. По предварително
приетия дневен ред думата бе
предоставена на председателя на партията Минчо Минчев, който изнесе първата, политическата част, на Отчетния
доклад. (Текстът поместваме
отделно). Веднага след неговото завършване бе прегласуван
дневния ред и думата бе предоставена на о.р. полк. Тодор
Предов, зам.-председател на
ПП „Нова Зора“ за Доклада по
организационните въпроси
през отчетния период след 14
юли 2018 г. Когато той завърши
последва кафе-пауза.
Второто заседание на Четвъртия конгрес на ПП „Нова
Зора“, ръководено от о.р. полк.
Любен Виденов започна с до-

клад на Централната контролна комисия, изнесен от председател й Румен Воденичаров. В
променения дневен ред настъпи време за най-вълнуващата
част - изказванията на делегатите. Първа взе думата Евгения
Иванова председател на Плевенската областна организация
на партията. С присъщия си
стил тя говори ясно, открито
и нелицеприятно, като засегна особено важния проблем
за коалиционното сътрудничество с БСП. Темата допълнително бе задълбочена и от
изказванията на още двама
делегати от Плевенската организация на ПП „Нова Зора“
– Галин Иванов и Румен Иванов, които заявиха, че „въпроса за реализацията на кадрите
на ПП „Нова Зора“, не е маловажен въпрос“. Залата категорично се обяви за намеса на Централното ръководство. „Така
повече не може да продължава,
обобщи Евгения Иванова. Ако и на следващите избори се
повтори досегашната практика, кръв ще се лее!“, образно завърши тя.
Особено интересни бяха изложенията на Вяра Кременска – делегат от Варна, както
и на нейната сестра – Венета
Кременска. Поради специфичния характер на поставените
от тях въпроси, се реши новоизбрания Централен политически съвет и Централното
изпълнително бюро, да орга-

низират отделно заседание
или семинар за пълноценната
им обсъждане.
За Софийската организация на ПП „Нова Зора“ думата бе предоставена за слово
на о.р.полк. Станчо Джумалиев, а за Горнооряховската –
на инж. Владимир Николов. И
двете изказвания бяха по темата от Политическия доклад, засягаща въпроса за Единния
народен фронт и особено за
работата с младите хора.
С решение на залата дискусията бе прекратена, поради
предстоящото отпътуване на
група делегати и гласуването
на редица важни документи.
По точка 3 от дневния ред
бяха предложени промени в
Устава, които бяха докладвани
от зам.-председателя на партията Тодор Предов. Предложените промени бяха гласувани поотделно и след това
„ан болк“, след което те станаха
вече неразделна част от Устава на ПП „Нова Зора“.
Последва доклад на Комисията за избора на общопартийни ръководни органи от
нейния председател проф. Тодор Мишев, който обяви изготвените от Комисията предложения за председател на Централния политически съвет
– Минчо Минчев и за председател на Централната контролно-ревизионна комисия
ст.н.с.д-р Румен Воденичаров,
както и поименен състав на

ЦПС и ЦКК. Според променения
Устав ЦПС бе намален от 25 на
21 човека и 5 резервни члена, а ЦКК, от 5 на 3 члена. Делегатите гласуваха направените предложения единодушно и
с аплодисменти. Тъй като нови
предложения от залата нямаше,
последва гласуване на състава
на ЦПС и ЦКК, които бяха избрани единодушно. (Списъците
на новоизбраните ЦПС и ЦКК,
публикуваме отделно).
Промените в Програмата
на ПП „Нова Зора“, както и Проекто-резолюцията на конгреса
бяха издадени в отделна книжка. Промените бяха отпечатани с курсив и за улеснение
на делегатите, бяха раздадени предварително. Единствено се наложи прецизиране и
прередактиране в главата за
Подкрепа на новите технологии в енергетиката, поместена на стр. 29 в книжката.
Председателстващият второто заседание Любен Виденов предложи промените и
допълненията да бъдат утвърдени чрез общо гласуване. Програмата на ПП „Нова
Зора“ бе приета с пълно единодушие.
След приемане и на Проекто-резолюцията на конгреса, (която публикуваме отделно) председателят на партията Минчо Минчев благодари на
делегатите и гостите, изказа надежда за плодотворно сътрудничество с новоизбраните членове на ЦПС и след като ги прикани за провеждане на първо
заседание, закри конгреса.

ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ!

случвало в историята ни, ще
съумее да излъчи нови личности, имена и сили, способни да
предотвратят края на нейния
път в историята.
Казват, че камъкът на дълговечността на всяка победа,
е закопан в зида на миналото.
Там е Светая Светих и победителят, дори когато е временен,
знае това. Той знае, че оплячкосването, разтерзанието и
разгулът са все пак до време.
Това е причината най-големите негови усилия и средства да
бъдат насочвани към паметта
на нацията, към нейната история. Ако успее да ги подмени
или унищожи, от обществото
на лотофаги, ще се получи желаният от него във всяко отношение, негоден материал.
И стремежът към тази цел е все
по-усърдно той да натяга пружината на т.нар. цивилизационен капан, в който сме набутани.
Тъкмо затова истинският
разгул в триумфа на победителя се изразява в усърдието
му да пренаписва учебниците
по история за децата ни. Днес

продължава с пълна сила процесът по дегероизация на нашите национални герои и исторически дати. Тази година

Председателят на Мандатната комисия Трайчо Тушев
обявява пълната легитимност на конгреса.
на Шипка, на 3-ти март, възмутеното множество от български
граждани „поздрави“ вече бившият министър-председател
Кирил Петков със снежни топки, заради неговата груба антируска, което значи антиис-

торическа, позиция. Заради
стремежът му грубо да неглижира мястото на Русия – Освободителката, в живота на българския народ, както направи това и в Копривщица, при
честването на Априлското
въстание. Нищо обаче в поведението на този най-безпринципен и най-безхарактерен, глупаво демонстриращ своите проамерикански позиции министърпредседател на България, не се
промени. Той продължи позорната инерция, започнала с унижението на посланика на една
велика сила – Русия - Елеонора Митрофанова; през отказа България като православна
държава да защити патриарха на Москва и цяла Русия; да
не говорим за отказа да бъде
пропуснат полета на външния министър – пак на Русия
– Сергей Лавров, и всичко това,
изглежда, за да се хареса непременно, образно казано, на „ректора на Харвард“.
Най-ярко отношението на
бившия министър-председател
Кирил Петков към Русия обаче се прояви на връх Околчица,

КОНГРЕС НА ПП „НОВА ЗОРА“

в деня на Ботев и падналите
за българската свобода. Тази
свобода, която пред Бог и пред
историята България получи заради саможертвата на руския
народ пролял кръвта си, според
най-светлия Евангелски принцип – „за други своя!“ Няма да
цитирам неговите думи, но видях как множеството стискаше зъби, как официални
лица и фактори в правителството на четеристранната коалиция, пристъпяха от крак на
крак, намръщени и съсредоточени. Това, може би, трябваше
да изразява тяхното несъгласие с министър-председателя,
когото иначе, както заявяваха,
категорично подържал и, заради „безкомпромисната му битка с модела ГЕРБ“. Само че найтрудна за решаване е винаги
задачата какво печелим, когато губим? И обратно. И когато мълчим, макар и намръщени,
когато, както казват руснаците,
показваме „кукиш в кармане“?
Политическа партия „Нова
Зора“ още от първия си ден е
поела високата длъжност и
отговорност да бъде изоблиброй 26, 28 юни 2022 г.

Политическа резолюция на Четвъртия
редовен конгрес на ПП „Нова Зора“

И

зминалите години от
3-тия редовен конгрес
на ПП „Нова Зора“ показват ясно, че приетата тогава политическа линия е
била вярна, че тя бе потвърдена
от живота, че нейните предвиждания се осъществиха, а очакванията й се сбъднаха.
Политическата резолюция на
настоящия 4-ти редовен конгрес
може успешно да стъпи върху
становищата на тази резолюция,
да ги дообогати и развие, съобразно актуалната обстановка и
да ги конкретизира съобразно
изискванията на настоящия ден.
Четвъртият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”,
• като изразител на непреклонната воля на своите делегати, за които България винаги е била над всички и над
всичко;
• като обсъди тревожните
процеси и обстоятелства в живота на българският народ;
• като анализира геноцидно-изтребителния модел на
политиката на българските
наемници на чужди интереси;
• като разгледа цивилизационните похвати и перфидния инструментариум на ред
икономически, регионални,
геостратегически и геополитически и др. т.нар. съюзи и
фактори с пряко въздействие

в българската съдба, приема
с единодушния вот на своите
законно избрани представители на мнозинството от членовете на ПП „Нова Зора” насто-

жавност;
била в авангарда на битката за
• решимостта на партия българското отечество,
„Нова Зора” да работи за всеобЗа български дом;
ща мобилизация и нова концепЗа български хляб;
ция на съпротивителните сили
За пребъдване на Бълга-

На преден план от ляво надясно - Румен Йорданов, Ива Вацева, Румен Воденичаров, зад него - Никола Копанаров и Динчо Иванов.
ящата
Политическа резолюция:
Четвъртият редовен конгрес обърнат с лице към народа и бъдещето на Отечеството
препотвърждава:
• неотложната необходимост от нов исторически път
на българската нация и дър-

на народа, изправен пред изпитанията на времето и пропастите по пътя на националния и
държавен живот;
• призовава за ново решително осмисляне на националния проект за българското бъдеще.
ПП ”Нова Зора” винаги е

рия.
• ние, като членове на партия с ясни цели и дълга политическа воля, сме решени да доведем до пълна победа битката
за национално спасение;
• ние отхвърляме решително и с погнуса политиката на
капитулациите пред истори-

ДА СПАСИМ ОТЕЧЕСТВОТО!

чител на компрадорщината и
слугинажа на чужди интереси.
В последните месеци обществото ни беше потресено от ролята
на високо отговорни политически мъже на България, изпаднали до равнището на свръхстарателна прислуга. Какво се е
случило с България, с нейния
политически елит, че тя се нареди в първата редица на найяростните русофоби, непосредствено след Великобритания и на една линия с Полша
и Прибалтийските държави?!
Няма да преразказвам известното. Вие сте просветени и
информирани хора. На вас са
ви добре известни историческите факти, както и фактите
на текущия политически живот. Затова само ще припомня
неопроверганата през вековете
библейска мъдрост, която гласи, че „Бащите яли кисело грозде, а скриптели зъбите на синовете им“. В живота, както и в
историята всичко се заплаща.
И е валидна една единствена валута – страшната червена валута на кръвта! За нея няма обменни бюра, а гишето на исто-

рията работи без прекъсване, защото няма почивен ден.
България често е заставала
пред него. Тя заплати през 1913
г. за продължилото преди това
десетилетие на безогледна антируска и русофобска политика на Стефан Стамболов.
През 1919 г. платихме сметката, ведно със сложните лихви, натрупани през вековете
и предявени ни от днешните наши нови приятели. Платихме заради Адрианопулската битка през 1205 г., заради
Завоя на р. Черна, заради потвърдата и от кремъка на Каймакчалан българска войнска
воля и самопожертвователност, и най-вече, заради неувяхващата слава на Дойран.
Когато „българолюбецът“ Уйлям Чърчил прочита съкрушителните клаузи на Ньойския
диктат, казва: „Така се пада на
народ, който вдига ръка срещу
своя освободител.“
През 1947 г., в Париж, ни
защити пак Русия, в своето ново имперско превъплъщение СССР. Но отложената
цена на възторга „Да литнем
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към Англия“, ни бе предявена
45-години по-късно. Предявиха я същите онези наследници
на великите хуманисти-демократи от рода на граф Ньой,
на военния кореспондент на
в. „Дейли Нюз“ от 1877 г. – Арчибалд Форбс, който възмути
светът със своите съждения,
че турците имали пълното
право да ни изтребят до крак в
мига на преминаването на Дунав от освободителните руски
войски. И само геният Достоевски тогава издига глас срещу „хуманните“ принципи на
г-н Форбс. Неговите наследници
и наши нови съюзници и европейски братя обаче, не се засрамиха. Те бяха калкулирали цената от 130 млр. долара материални активи и 2200 български завода, които трябваше да
бъдат превърнати в скрап. Отделно към сметката бе включено
златото на Челопеч за „Дънди
Прешълс Метълс“; както и дебелият кръст върху доведените до колапс българско здравеопазване, наука и образование, армия, служби и пр. Бе
прибавено и обезкървяването

на страната с над 2 милиона
емигранти, за които в България нямаше и не можеше да
има хляб.
Какво се е случило с овластените ни по конституция
мъже? През какви розови очила
те гледат на света, че събират и
носят съчки за кладата на която предстои да бъде изгорена
България? Не им ли е ясно, заради какво се води тази война в Украйна и, заради какво е
желанието на украинския посланик, ние, българите, непременно да бъдем накървени в
конфликта на противоборството на НАТО и Запада с Русия! Не се ли досещат, че е в ход
генерална промяна на силовите линии в света? Че се случи
доскоро немислимото – оспорено беше непререкаемото право на силата в еднополюсния
свят. И че истинското име на
проксивойната, която Западът води срещу Русия, се нарича отново „Дранг нах Остен“? И
че на 24 февруари бе нанесен изпреварващ удар по предната
колона на Третия кръстоносен
поход срещу Русия. И бе пока-

КОНГРЕСНА ХРОНИКА

ческия път на народа ни, пред
всяко негово усилие и дело на съзидание;
• ние отхвърляме всеки опит
за ревизия на факти и събития
от живота на българското Отечество. Лош или добър, трагичен
или щастлив, това е историческият път на България!
• Ние заявяваме, че суверенитетът на България, оставен ни в наследство от усилията
и жертвите на миналите поколения, синове на българската земя,
е велико и свещено достояние
на българската памет, на българската кръв, на българската
доблест и чест. А такъв суверенитет не се преотстъпва, не се залага, не се продава!
• Ние имаме съзнанието и
отговорността да заявим, че историческият капитал на българската нация и държавност е в
неизмеримия цивилизационен
принос в световната културна
съкровищница;
• Че в него е съхранена божествената искра на българският талант в духовността, в
писмеността, в песните и танците
и кодираното в българската шевица народностно безсмъртие;
• Ние от ПП „Нова Зора” категорично отхвърляме мантрите на т.нар. цивилизационен избор;
На стр. 4

зано на света, че възраждането на фашизма няма да бъде
допуснато; че истинският фашизъм е иманентна същност
на неолибералния социален
расизъм и социалдървенизъм.
И че всички държави, както както казва поетът Райнер Мария
Рилке, граничат с други държави, но само Русия граничи
с Бога!
Уважаеми делегати и гости
на Четвъртия редовен конгрес
на ПП „Нова Зора“,
Извън всичко споменато,
днешната действителност на
България се характеризира с
две основни особености. Днес
в България на мястото на политическия дневен ред, който се основава на отношенията между леви и десни партии,
се появи дневен ред, който е
изцяло и напълно геополитически. От този основен факт би
трябвало да тръгват анализът и
действията на всички политически сили и фактори, които държат да се наричат български.
С други думи, коридорът на възможната днешна българска политика е трасиран от геополитиката. И самата тя е геополитика. Това е обективен факт, и не
е приумица на „неправилни“ политици.
На стр. 4
Стр. 3

Политическа резолюция на Четвъртия
От стр. 3

отхвърляме императивите
на прокламираните от компрадорския ни елит евроатлантически ценности и джендърни привързаности, противни на националната традиция и извечните
устои и закони на битието;
• Осъждаме политическата слепота на туземния ни
клептомански елит за реалните измерения на разрухата във
всички области на националния живот; в българското село,
в областта на образованието, в
здравеопазването, в реалната деиндустриализация на България
и пр. Осъждаме го за бедността, за продадения хляб на народа ни, за българската земя,
преминала в притежание на
чужденци, за пагубното здравеопазване, за прокудените
български синове и дъщери, за
вледеняващия дъх на пропастта, пред която днес е изправено Отечеството;
• Осъждаме компрадорщината, за която няма Отечество и която е срещу всички отечества едновременно;
• Осъждаме я, като смъртна
заплаха за българското общество, в условията на развихрен
неолиберален расизъм и безогледен социал-дарвинизъм.
Днешната действителност
на България се характеризира
с две основни особености.
• Днес, на мястото на политическия дневен ред, който се осОт стр. 3

Въпросите за мира и войната, за националния суверенитет и за независимостта, за
свободното развитие или блоковата ангажираност, днес са
централните, най-важните
и съдбовни политически въпроси. Независимо дали това
се отнася до наболелите отношения между България и Република Северна Македония,
или е продиктувано от императивите на прокси войната на НАТО срещу Русия. Дай
Боже, народът ни да надживее
майкопродавците, които го управляваха в последните 30 години, предателствата на които отгоре и отвътре го съсипваха. И
както се видя вчера, ще продължат да го съсипват.
През вчерашния ден бе
осъществено поредното посегателство срещу целокупната
същност на българския народ
и неговата история. Един парламент без председател и държава без правителство, взеха
съдбовното решение, с което
признаха историческото българско поражение. И това няма
да се забрави, защото по този
начин бе скъсен пътя на предсказанието, че в края на краищата Македония ще се превърне в гробницата на БългаСтр. 4

новава на отношенията между леви и десни партии, се появи дневен ред, който е изцяло
и напълно геополитически. От
този основен факт – че дневният
ред не е политически, а геополитически – трябва да бъдат оценявани всички действия и решения на политическите сили

чески въпроси. Дали става дума
за наболелите отношения между
България и Република Северна
Македония, или е продиктувано
от императивите на проксивойната на НАТО срещу Русия.
През вчерашния ден бе
осъществено поредното посегателство срещу целокупната

Чавдар Ангелков и Радко Ханджиев.
и фактори във властта и извън
нея. Защото е обективен факт, че
днешната българска политика
е геополитика; че въпросите
на мира и войната, на националния суверенитет и независимостта, на свободното развитие
или блоковата ангажираност,
днес са централните полити-

същност на българския народ
и неговата история. Един парламент без председател и държава без правителство, взеха
съдбовното решение, с което
признаха историческото българско поражение. И това няма
да се забрави, защото по този
начин бе скъсен пътя на пред-

сказанието, че в края на краищата Македония ще се превърне в гробницата на България. Националното предателство към което ни тикаше цели
шест месеца правителството
на Кирил Петков, вчера се осъществи напълно, с акта на т.нар
френска инициатива, която зачеркна България като субект
на собствената и съдба. Ако тя
да бъде включена и като участник във войната между Русия
и НАТО – на страната на НАТО
срещу Русия – опасността България да загуби своята субектност
в историята са напълно реални.
Единствената вярна позиция е:
„НЕ!“ на националното предателство по повод на Македония
и „НЕ!“ на вкарването на България във военни действия срещу
Русия!
Национално предателство е
недопустимо, а военни действия
срещу освободителката Русия е
немислимо! Всеки компромис
в това отношение е сигурна национална катастрофа.
• Втората особеност на настоящия политически момент се разкрива при анализ
на днешната съвкупна българска политическа класа.
Пред лицето на няколкото кризи, които обхващат българското общество днес – финансова,
икономическа, енергийна, управленска, както и криза на представителността, става ясна политическата несъстоятелност на

целия български политически
елит, с много малки изключения.
В своето разгръщане тези кризисни процеси неумолимо водят България към реална неуправляемост и поредна национална катастрофа.
• Днес по-важно от всичко е
политическата дейна консолидация на всички национално
отговорни политически сили.
Такива сили в България има –
това са съществуващи и предстоящи да се появят леви и национално отговорни фактори и
движения. Намирането на общ
език с тях за бъдещо отговорно взаимодействие, в името на
спасяването на нацията и държавата, е политическа задача
№ 1 на всяко бъдещо ръководство на „Нова Зора“.
Четвъртият редовен конгрес на ПП „Нова Зора“
призовава:
• към неотложно единение
на хората на социалната кауза и патриотизма в Единен народен фронт /ЕНФ/ за нов обществен договор, за нови социални отговорности и нови национални достояния.
• ние сме уверени, че единствено проектът за Единен народен фронт е реална алтернатива за преодоляване на геноцида над българската нация и
надвисналите заплахи за бъдещето на българската държава.
• за идейно оръжие на
Единния народен фронт ние

ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ!

рия. За съжаление, вчера нямаше кой да удари камбаните на
„Александър Невски“, за да оповести покрусата и на мъртвите български герои от моралното пораженчество на българския идеал. Националното предателство към което ни тикаше
цели шест месеца правителството на Просто Киро, вчера се осъществи напълно, с акта на т.нар
френска инициатива, която зачеркна България като субект
на собствената си съдба. Остава само още една пагубна възможност, за да бъде обезсмислено цялото съществуване от
13 века на българската държава
– да ни намесят и във войната
на НАТО с Русия. Това би било
фатално, безвъзвратно и съдбовно, защото ще бъде за трети път през последните 100 години. Това са двата особени момента, за които всяка възможна
национално-отговорна политика трябва да държи сметка. Те са
непоклатимото ядро на два казуса, в които, ако сме патриоти,
трябва да търсим мястото и ролята на ПП „Нова Зора“.
Ние винаги сме стояли с лице

към истината и правдата и никога не сме казвали, че черното
е бяло. И обратно. Не сме забравили също, че най-добрата политика е честната политика.
Говорили сме това, в което вярваме и мислим, и пред приятели, и пред врагове. Днес не крием, че сърцата ни се свиват пред
изводите от анализа на действията на днешната съвкупна
политическа класа; покрусени
сме и от изсветляването в бледорозово, както се видя вчера,
на едни обявени кървавочервени линии.
Пред лицето на няколкото кризи обаче, които обхващат
българското общество – финансова, икономическа, енергийна, демографска, управленска криза, както и криза
на представителността, става ясна цялата политическа несъстоятелност на съвкупния
български политически елит,
с много малки изключения. В
своето разгръщане тези кризисни процеси неумолимо водят
България към реална неуправляемост и в крайна сметка към
национална катастрофа.

КОНГРЕСНА ХРОНИКА

Уважаеми делегати и гос- че наситили сме се да слушаме
внушенията, че националниВ един подобен доклад няма те валути са анахронизъм от
възможност за подробно раз- 20 век, който трябва да бъде
глеждане на многобройните премахнат, защото пречи за
всеобхватни аспекти на все- установяване на... световно
общата криза в българското правителство! Днес вече е пообщество. Затова само ще мар- опростена формулата, която
кирам отношението си към фи- позволява по-скоро да бъдат
нансовите аспекти на кризата, премахнати националните
колкото да обознача позиция- валути, които са своеобразна
та на „Нова Зора“ по важни ас- броня за националната дърпекти на българското нацио- жава. Средство затова е изнаменално съществуване в света на рено в разклащането на всичбанките и тяхното престъпно ки културни и нравствени уссдушаване с българските му- тои на обществото. И вече все
три, които бяха и, уви, все още, по-ясно се вижда как тече проса узурпирали властта в държа- цесът за културно израждане
вата.
на човечеството; как се води
Вече 33 години като вест- яростна борба срещу устоиник и почти 30 като политиче- те на националната култура и
ска формация – през интели- религиозността; как се издигат
гентския Политически кръг във фетиш всевъзможни права
„Зора“ основан през 1993 г., и от на т.нар. подтискани малцин2006 г. като партия „Нова Зора“, ства; как се поощряват всяние следим неизменния век- какви прояви на другост, на
тор на „битката на силните сексуална освободеност, на
мира сего“, срещу национал- еднополови бракове... Вече не
ната държава. Убедили сме се, се прикрива дори доскоро косче националната валута е съ- вената подкрепа към педофиществена пречка за нейния лията. Либерализират се, да не
по-лесен разгром. Нещо пове- кажа, че падат границите на
ти,
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редовен конгрес на ПП „Нова Зора“
обявяваме единението в любовта към Родината, посветена
на задачата да съхраним народа ни от чумата на планираното
изтребление. Ние призоваваме
за свръх усилия от всички български патриоти, като условие
за съхраняването на българската
държавност.
Ако имаме народ, можем да
имаме и държава!
Ако имаме държава, може
да се борим за нейната съпричастност и отговорност към
съдбата на народа!
• ние от ПП „Нова Зора”, от
трибуната на своя най-висок
форум обявяваме за най-важен съюзник и коалиционен
партньор на Единния народен
фронт самия Народ на България, народът на България с
главна буква.
• В създадените общественоикономически условия и отношения на феодално-мафиотски
стопански живот ние заставаме
на страната на все още неукрепналия патриотичен производствен национален капитал, защото главната задача, която самата история поставя пред него,
е отговорността да създаде и
съхрани условията за съществуване на българския народ,
на българската държава, а заедно с тях условията за собственото му оцеляване.
Негова е и отговорността за
българския хляб, за модернизацията и реиндустриализа-

цията на българското национално стопанство, за опазването на духовното и културното наследство на вековния
български опит.
Четвъртият национален
конгрес на ПП „Нова Зора”:
- издига пред управляващите своето категорично искане те

ближаващия се военен сблъсък
между силите на НАТО и Русия в
Черноморския регион, могат да
имат фатални последици.
• Ние сме срещу обявеното
вече влизане на България в Еврозоната, защото съзнаваме необратимостта на този акт като
средство за унищожаването на

На преден план Станчо Джумалиев, Патриция Маринова, на третия ред зад тях - Евгения Иванова.
да се съобразяват с мнението на
народа по съдбовните за страната ни въпроси; да подхождат внимателно по въпросите
за войната и мира, които днес
са мотивирани геополитически.
Участието на България в т.нар.
Букурещки клуб на десетте, както и активната й позиция в при-

националната държава.
• призоваваме държавните органи на Република България за осмисляне на проверения от историята факт, че Русия,
като цивилизационно ядро в общия славянски свят, е единствен
гарант и фактор за българската
държавност и бъдеще и катего-

рично се противопоставяме на
провежданата политика, която
заставя България да бъде участник в кресливия клуб по русофобия, както и да бъде страна в разпалващия се вече геополитически пожар.
• предупреждаваме, че подобна позиция би била равносилна на обстоятелството България да събира дърва за огъня на кладата, на която самата
тя ще бъде изгорена. Тази самоубийствена позиция не може
да бъде обяснявана със задълженията и принадлежността ни
към Европейския съюз и НАТО.
• ние, делегатите на конгреса, настояваме България незабавно да направи постъпки за
възстановяване на националния суверенитет и държавното
ръководство на Републиката да
се обяви за отмяна на санкциите спрямо Русия; както и да продължи да търси икономически,
политически и културни възможности за диалог с братската държава, основан на цивилизационния съюз между руския
и българския народ, формиран
през вековете.
• необходима е нова формула
за нов национално отговорен европейски път на България, но тя
е немислима по пътя на конфронтацията с Русия. Само добронамерен диалог за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ с Русия би бил ползотворен за България!

ДА СПАСИМ ОТЕЧЕСТВОТО!

инцеста. В ход е легализацията
на наркотиците; повече от демонстративна е подкрепата за
атеизма и евтаназия.
Единната европейска валута,
към която с нетърпение се готвят да ни пресъединят, е наша
огромна тревога, защото осъзнаваме, че тя също е само етап
от битката срещу националната държава, сиреч и срещу
България. Срещу националната
валута, като част от тази хибридна война, се предприемат всевъзможни покушения, които
имат за цел след осъществения
грабеж и идуктираната несигурност, да отвратят народа от
българския лев, и той да махне
с ръка, и да предпочете еврото,
като уж по-сигурно.
Преди 8 години в България
бе разбита и ограбена Корпоративната банка. Интересно е,
че банковият катаклизъм тогава,
се развихри веднага след завръщането на бившия министърпредседател Бойко Борисов
от САЩ. Вярвам че всички вече
сте забравили неговите изпреварващи медийни фойерверки
и алармистки заплахи за фали-

та на държавата и банковата
система. Лично шефът на ЦРУ
го беше потупал по широкия
гръб и бе обявил, че: „Това е нашият човек!“ Историята е дълга, но още тогава стана ясно, че
възникналият финансово-банков катаклизъм, покрай всичко
друго, е и особено наказание,
наложено ни от САЩ, заради
колебливата позиция на правителството на Орешарски по
въпросите с Крим и украинската криза; за санкциите срещу Русия и строителството на
„Южен поток“.
Напрежението в банковия
сектор бе съзнателно използвано, за да се предизвика изкуствена политическа и финансова криза, която да срути държавата, реалната икономика
и да унищожи за пореден път
спестяванията на хората. Свидетел съм на тези събития, защото тогава бях депутат и знам
какви неистови усилия струваше това на парламентарната група на „Коалиция за България“, на водещия икономист Румен Гечев и лично на Сергей
Станишев, за предотвратяване
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на идеята за т.нар. банкова ваканция. Изтръпвам само като си
помисля, че България, според
неогласявания, но приведен
в действие план, трябваше да
бъде поставена в положение
на протекторат и се очакваше МВФ да определя всички
наши основни политики – в
областта на здравеопазването,
пенсионната система и финансите. И макар и с късна дата,
нека да го кажа: чест им прави
на Светослав Гаврийски, както
и на финансовия министър Петър Чобанов, задето буквално спасиха тогава България от
крах и унищожение.
Минаха 8 години но „световните хищници“, както все попопулярни стават споменатите
световни банкстери, вече найнагло определят като „суеверие“ и международното право,
и националните законодателства, и особено суверенитетът, гаврата над който е пълна
и безпощадна. (Гласуването на
т.нар. френско предложение, относно Македония, е най-неопровержимото доказателство
в този смисъл). Пълният банк-

стерски разгул демонстративно се изразява в нанасянето
на безогледни и неотразими
смъртоносни удари по банките, и икономиките на всяка
непокорна страна. Нанася се
с премислената, „възпитателна“, според тях цел, да бъде показана икономическата и властова мощ на хегемона, и найвече никой да не си помисля
дори, че доларът може да не
бъде световна резервна валута. Съдбата на Садам Хюсеин,
на Муамар Кадафи, на Доминик Строс Кан, както и на всяка институция, която се опитва
да не спазва изискванията им,
са красноречиво доказателство
за назидателните уроци, които те раздават на всеки, който си позволи да бъде непослушен. И трябва да си могъщ
като Русия, и трябва да имаш
смелостта и визионерството
на Путин, за да можеш да се изправиш срещу финансовия октопод на банковия тръст на
САЩ.
Приучени от налаганите глоби на най-големите френски и
германски банки, днес прави-

КОНГРЕСНА ХРОНИКА

• ние, от ПП „Нова Зора” заявяваме, че всяка подстрекателска позиция, всяко не премерено изказване или враждебно действие срещу Русия,
нашата освободителка, в създадената сложна международна обстановка на геополитическо противоподставяне, е
действие против националната сигурност и цивилизационните интереси на България.
Четвъртият редовен конгрес на Политическа Партия
„Нова Зора“ като оценява досегашното си идейно взаимодействие със своя коалиционен партньор БСП, преценява
че ръководството на БСП не
винаги е било на равнището
на възможностите и задачите на едно много по-ефективно коалиционно взаимодействие. Днешната ситуация в България предполага необходимо
разширяване на коалиционните взаимодействия и заедно
с други национално-отговорни и стоящи на верни геополитически позиции, фактори,
институции и политически
сили, да изградим съвместно единствено спасителния
за България Единен Народен
Фронт.
Да живее и пребъде Отечеството!
Поклон и слава на българския народ !
От делегатите на конгреса
София, 25.06.2022 г.
телствата на двете най-големи
страни в ЕС, са послушни и сговорчиви за всяка американска
инициатива. И са готови, в ущърб на собствените си икономически интереси, да купуват
втечнен американски газ на непосилни цени, но да изпълняват
безропотно императивите на
хегемона.
Има ли спасение от всичко
това?
Как да отговоря на този въпрос!
Няма съмнение, че ситуацията в която се намира Отечеството ни, както отбелязах в началото, няма аналог в неговата история. И друг път съм го
казвал и писал: „Днес България
няма нито надеждни съюзници,
нито верни приятели.“
Днес валцовата мелница на
глобализма премила цели народи, национални икономики и вековни култури. И значи с послушание и преклонена
главица няма да стане. В тази
върхова ситуация, когато отделния човек е затиснат от своите
си страхове за хляба, за децата,
за живота, за утрешния ден, да
се намери общоприемлива формула, която да обединява, а не да
разделя, е едновременно и необходимо, и трудно.
На стр. 6
Стр. 5

РЕШЕНИЯ
на Четвъртия редовен конгрес на ПП „Нова Зора”,

Минчо Минчев оповестява Проекторезолюцията на конгреса.
Централен политически съвет:
1. Атанас Стефанов Атанасов - 
2. Атанас Трендев Стойчев - 
3. Васил Иванов Милев - 
4. Владимир Григоров Григоров - 
5. Динчо Иванов Иванов - 
6. Евгения Иванова Иванова - 
7. Елена Благоева Стоичкова - 
8. Йовка Милева Вацева - 
9 . Карл Иванов Милчев - 
10. Костадин Кирилов Стоичков - 
11. Минчо Мънчев Минчев - 
12. Любен Цветанов Виденов - 
13. Николай Стефанов Атанасов - 
14. Петър Славов Митев - 
15. Пламен Владимиров Дамянов - 
16. Райко Дедев Пенков - 
17. Румен Йорданов Йорданов - 
18. Снежина Петрова Николова - 
19. Станчо Светославов Джумалиев -
20. Тодор Георгиев Предов - 
21. Трайчо Александров Тушев - 
Резервни членове:
1. Николай Иванов Шойлеков - 
2. Бойка Иванова Коцева - 
3. Петьо Георгиев Данов - 
4. Митко Недялков Димитров – 
5. Руско Русев Христов - 
От стр. 5

Философът би казал, че е
късно;
поетът би добавил че сме
„сираци на вечността“;
нихилистът, че така ни се
пада;
песимистът, че всичко е
загубено!
Но ние, с вас, сме патриоти! И нашата звезда е надеждата. Тя е незаспиваща сестра
на всички мъже на дълга, на
всички синове на честта – на
живите и мъртвите! И на неродените внуци на нашите
внуци.
Българската надежда винаги е говорила с гласа на
мъдростта. Българската мъдрост винаги се е вслушвала в
гласа на Апостола. 150 години след неговата гибел един
вик виси на бесилото на историята със страшна сила: „Народе????“ „Помогни си сам, за да
ти помогне и Господ!“
В този смисъл, драги приятели, на България е необходим нов, бърз и ефективен
мобилизационен политически проект, който трябва да
постигне две цели и да реши
Стр. 6

Русе
Ст. Загора
Червен бряг
Г. Оряховица
Хасково
Плевен
Разлог
София
Варна
Разлог
София
София
Ст. Загора
Казанлък
София
Бургас
Шумен
Плевен
София
София
София
Плевен
София
Плевен
Алеково
Добрич

ните предложения за изменения и допълнения
на Устава на ПП „Нова Зора”. След вписване на
промените в регистрацията на ПП „Нова Зора” в
СГС, уставът да се отпечата и изпрати на Обл.
ПО, Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване в ежедневната им работа.
5. Конгресът приема и утвърждава предложените изменения и допълнения в Програмата на ПП „Нова Зора”. След вписване на промените в регистрацията на ПП „Нова Зора” в СГС, Програмата да се отпечата и изпрати на Обл. ПО,
Общ. ПО и ППО за изпълнение и използване в
ежедневната им работа.
6. Конгресът задължава Председателят на
партията да подготви и внесе в законния едномесечен срок необходимите документи в СГС,
за вписване на извършените промени в регистрацията на ПП „Нова Зора.

Делегати от обл. Плевен, на преден план Румен Иванов.

Тодор Предов изнася Доклад по организационните въпроси.

Вяра Кременска, делегат от Варна

Венета Кременска, Варна

Централна контролна комисия:
1. Румен Илиев Воденичаров – председател;
2. Никола Иванов Копанаров - зам. председател;
3. Нели Илиева Заркова - член
Резервни членове:
1. Димитринка Илиева Белчева - Плевен
2. Димитринка Илиева Колева - София

Проф. Тодор Мишев, председател на Комисията по избор на
нови ръководни органи на партията.

ОТЕЧЕСТВОТО Е В ОПАСНОСТ!

две основни национални задачи.
Първата цел е да осигури
нови хоризонти за сигурност,
развитие и просперитет на
България и съхраняване на
народа ни.
Втората цел е да изхвърли от властта и властовите структури виновните за
днешното военно, икономическо, културно и цивилизационно крушение – т.нар. политически елит, който вкупом съгреши и вкупом непотребен стана.
И единствената работеща
формула в конкретните политически условия, според
разбирането на „Нова Зора“, е
максималната концентрация
на национална енергия, под
формата на Единен народен
фронт.
Уважаеми делегати и гости,
Само преди дни се навършиха 140 години от рождение-

I. Относно работата на Конгреса
1. Конгресът приема Отчета на ЦПС на ПП
„Нова Зора” за дейността на партията в периода
14.07.2018 г.- 25.06.2022 г. като обективен и отразяващ цялостната работа на ЦПС, ЦИБ, Обл.
ПО, Общ. ПО и ППО.
2. Конгресът приема доклада на ЦКК на ПП
„Нова Зора” за дейността й в периода 14.07.2018 г
– 25.06.2022 г., като обективен, а извършените финансови разходи за отчетния период за
законни и присъщи за дейността на ПП „Нова
Зора”.
3. Конгресът освобождава досегашните
членове на ЦПС, ЦИБ и председателя на партията от отговорност, потвърждава извършените промени в състава им и снема изразходваните финансови средства от отчет.
4. Конгресът приема и утвърждава направе-

то на Георги Димитров, една
незаобиколима личност в историята на борбите на българското и световното работническо
движение. Национален инициативен комитет осъществи програма за честването на този забележителен борец срещу фашизма и нацизма, обезсмъртил
името си в авангардната битка
срещу кафявата чума. Особено
качество на идеите на големите личности е, че те живеят дълго и, че много трудно остаряват.
Идеята за народните фронтове е
блестящо разработена от Георги Димитров и саратниците му
от неговото време. „Нова Зора“
има съзнанието, че не епигонства и едновременно с това, че
не претендира за авторство. В
интерес на истината обаче, тази
идея беше издигната в доклада ми още на нашия Първи
конгрес. Помня оглушителните
аплодисменти в Залата на Дома
на транспортните работници.
Тогава гост на конгреса ни беше

КОНГРЕСНА ХРОНИКА

председателят на партия „Народен съюз“ Виктор Имантович
Алкснис, съветски и руски политик. Той бе силно заинтригуван от реакцията на залата и после дълго ме разпитва за идеята, може би защото тогава в Русия предстояха избори. И ето, не
мина и година, и информационните агенции гръмнаха с новината, че по идея на министърпредседателя Владимир Путин „Единна Русия“ ще се явява
на изборите в състава на Общоруския народен фронт. На това
място искам да внеса яснота и да
изпреваря всеки, който би казал:
„Слушай го, какви ги говори, а уж
беше скромен човек!“
Не, уважаеми делегати и
гости,
Разказвам всичко това, за
да посоча безвъзвратно пропиляното време, защото с тази
мобилизираща идея Политически кръг „Зора“ през 2005 г. създаде Национално обединение
„Атака“, с което се явихме на

изборите и спечелихме 23 мандата за народни представители.
Пътьом само ще отбележа, че
Волен Сидеров се възползва от
тази наша идея, за да регистрира по-късно партия „Атака“,
която безсрамно употреби за
лични цели. Сиреч, от мощния
ствол тази идея той успя бездарно да издялка полезен материал,
колкото за една клечка за зъби.
Всичко друго бе превърнато в
талаш.
Валери Симеонов довърши
започнатата от Волен разсипия
като въз основа на публикациите на „Нова Зора“ регистрира
Национален фронт за спасение на България. Днес и двамата нито стават за „атака“,
нито за „фронт“! Нейсе! Бог да
ги съди! Пропиляха надеждата
за възможна концентрация на
националната енергия, за найважния съюз, този на патриотизма и социалната идея. Ако
сте забелязали, на страниците
на „Нова Зора“ публикации в
брой 26, 28 юни 2022 г.

На разговор в кафе-паузата (от ляво надясно): Чавдар Ангелков, Радко Ханджиев, Нако Стефанов, Валентин Вацев и Минчо Минчев.
Снимките от конгреса на ПП „Нова Зора“ са на фотографа Борис Марков

ДА СПАСИМ ОТЕЧЕСТВОТО!

този смисъл отдавна не се появяват, защото „кандидатите за
спасители“ не свършват. Сега,
след като бившите председатели на БСП – Станишев и Миков приемаха на думи идеята,
но никога не направиха и минимални усилия, за да я осъществим, Корнелия Нинова, в разговор с мен, ме увери преди
време, че това ще бъде вторият етап и той ще се осъществи. Много са причините, задето
този наш разговор не продължи, но от тази висока трибуна
смея да твърдя, заради всички основания, посочени дотук в доклада, че това може
да бъде спасителната идея в
този тежък за Отечеството ни
момент. В този смисъл се обръщам към вас, уважаеми делегати и гости, с предложението днес да решим как може да
бъде осъществена тази идея –
със съдружни усилия или със
собствени сили.
Спирам дотук. Останало-

дясна политическа култура,
българския имотен слой, който може да има бъдеще единствено ако има български народ и българска държава; хото, в дискусията.
Мисля че заради неот- чело и чисто сърце мога да рата на социалната кауза и
И все пак не бих могъл да за- клонния път на „Нова Зора“ призова от ваше име, патри- интелигенцията; учените и
върша така.
през годините, с открито отите на България с лява и просветените умове на България, които също чуват тревожните удари на българските си сърца. И също разбират,
че Отечеството е в опасност.
Към майкопродавците и отцеругателите, към виновниците за краха на България имам
сили само да изрека: „Анатема! Трижди Анатема за юдинските им дела, несъвместими
с естеството на българската
чест и кръв!“
Знам, че Спарта все пак
победи Атина.
Знам, че никой в Троя не
вярва на Касандра.
Знам, знам, знам!...
Но дори и да ми отсекат
главата, войводата Хайтов
ме е учил да викам: „Да живее
България!“
Днес тя има нужда от помощ!
Да спасим Отечеството!
Марина Предова между заместник - председателите на партията Тодор Предов и Любен Виденов.

брой 26, 28 юни 2022 г.

КОНГРЕСНА ХРОНИКА

Стр. 7

Д

ен преди „Продължаваме промяната“ (ПП) да
загуби председателския
пост в НС и два дни преди да загуби вота на недоверие
срещу правителството, гастролиращият премиер на България Кирил Петков призова депутатите да застанат на правилната страна на историята.
Обаче, като изключим шестимата отцепници от ИТН, никой от
новото опозиционно мнозинство „не предпочете България“
пред своя партиен лидер, за да
пристане на нов господар.
Напротив, разширената с
присъединяването към нея на
основната част от ИТН опозиция, не само успя да свали председателя на НС Никола Минчев, но и осуети на два пъти избора на негов заместник. Депутатите от ГЕРБ и ДПС направо
се изнизаха от парламентарната зала, не се регистрираха и
заседанията на парламента се
провалиха заради липсата на
кворум. Вина за това губивреме
имаха и остатъците от бившото управляващо мнозинство,
които вместо да се фокусират върху приемането на второ четене на актуализирания
бюджет, поставиха като първа
точка в дневния ред избора на
нов председател на НС. Така
логично се стигна до свалянето на кабинета „Петков“ вечерта на 22 юни със 123 гласа „за“
и 116 „против“. Самовъзхвалите на управляващите не убедиха никого, а вулгарността на
вицепремиера и министър на
финансите Асен Василев на темата „духане“, беше направо отвратителна. Още повече, че той
прибягна до цитат на Левски,
който пише: „Цели сме изгорели от парене и пак не се научихме да духаме!“ Това би трябвало да отрезви и най-върлите фенове на „Кирчо и Кокорчо“, както
все повече хора наричат Петков
и Василев.
Измореният от говорене.

Правителството на вече
тройната коалиция ПП-БСПДБ и независимите от ИТН,
отиде в историята, където ще
бъде записано като първото
правителство, свалено с вот
на недоверие. Историята няма
правилна и неправилна страна, защото записва всичко, което се е случило, оставяйки тълкуванието му на победителите.
Трябва да признаем, че виновни за предизвестения провал
на Кирил Петков не са международното положение, войната в Украйна, привнесената отвън инфлация, лошият
Путин и неговата „Газпром“,
нито президентът Радев, когото страхливецът Петков обяви от Брюксел за страхливец.
Понеже, санким, не пожелал да
свика КСНС по темата за Македония. Сякаш Кирчо не знае, че
Съветът, който президентът е
длъжен да свиква на три месеца,
е консултативен орган и негоСтр. 8

вите решения не са обвързващи. По повод на изцепките на
Петков, че бил свален от коалицията Борисов, Пеевски,
Трифонов и Митрофанова, говорителката на руското външно
министерство Мария Захарова
отбеляза иронично: „В списъка
на виновните липсват само Батман и Жената котка“. Тя определи Петков като „изморен от
говорене“.
Никой не му е крив на премиера в оставка, че се събра с
лоши другарчета, на които не
даде жадувания от тях пост на
председател на БНБ, нито пък
3,9 млрд.лв. за пътните фирми . И те, използвайки като
предлог глупавите, еднолични и волунтаристични хрумвания на Петков във външната политика - по отноше-

контрола върху изпълнението на българските искания и
на критериите за членство в
ЕС от страна на РСМ да се упражнява от ЕС, а не от правителството на България. Трето,
защото в Скопие управляващи и
опозиция разглеждат предложението на Макрон като пробългарски акт. Там всичко, което
изглежда добро за България,
се смята за вредно за Северна Македония. Нещо повече, на
грандиозен митинг в Скопие лидерът на опозиционната ВМРОДПМНЕ Християн Мицкоски
заяви, че приемането на това
предложение означавало

са за приемането на френското предложение, което и направиха. Но казаха още, че ще
върнат веднага мандата за съставяне на правителство, който им се полага по Конституция, ако първата политическа
сила ПП не успее да реализира
своя мандат. А пък Петков прави нулеви шансовете да реализира мандат, обещавайки
да предложи кабинет в почти
същия състав, като сваления.
При това положение, въпреки
демонстрациите в подкрепа на
ПП, предсрочните избори са
неизбежни.
Но, докато у нас партиите
вече
водят предизборна кам„бугаризация“ на
пания,
в света и в частност в
Македония!
Европа
стават
неща, които опЗаслужаваше си нашите
ределено
ни
засягат
почти толпишман политици да приемкова, колкото и въпросът кой и

Когато мислиш само
за днес, историята
те погребва жив

Петко ПЕТКОВ
ние на войната в Украйна и на
евро членството на Република Северна Македония, ритнаха кросното на съвместното
управление. „Френското предложение“, което ГЕРБ и ДПС
подкрепяха преди още да са
го прочели, изглеждаше като
спасителен пояс за удавилия се
в македонската тематика български премиер и бивш гражданин на Канада. Но, въпреки че на 24 юни 170 депутати
(от ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и няколко независими, б.а.) го одобриха възторжено, срещу 37 „против“ („Възраждане“ и ИТН) и 21
„въздържали се“ (БСП), то няма
да помогне нито на Петков,
свален преди това с вот на недоверие, нито на Макрон, който вече загуби абсолютното си
парламентарно мнозинство в
Националния конвент. Първо,
защото предложението се позовава на българско-македонския
договор за приятелство и добросъседство, който РСМ никога
не е възнамерявала да изпълнява, и на един двустранен българо-македонски протокол,
който не е подписан от никого. Второ, защото т.нар. френско предложение предвижда

ат това предложение, оставяйки Скопие да го отхвърли. И така
да стане ясно на Макрон, на Урсула фон дер Лайен, на Олаф
Шолц, че дори и на албанския
премиер Еди Рама и сръбския
президент Александър Вучич,
че политиците в нашата югозападна съседка не желаят европейски отношения с България. Така че не София, а Скопие затваря пътя на двете съседки на РСМ към започване
на преговорите за присъединяване към ЕС. Но, това няма
да е пълна победа, докато премиерът в оставка Петков продължава да прехвърля собствените си отговорности на
парламента, на президента, че
дори и на Брюксел, и Париж.
Сиреч, държи се като последния страхливец, както го нарече Бойко Борисов. А в „Заветът
на Еразъм“ Стефан Цвайг е написал нещо, което сякаш е предназначено за днес: „На земята
няма друг порок и друга бруталност, които да са предизвикали
проливането на толкова много
кръв, както това е сторила човешката страхливост“.
Страхливостта на Петков
се отрази и в декларативната
„нулева толерантност към корупцията“, и в практическия
отказ от реформа на правосъдието и прокуратурата. И
най-вече, във възпроизвеждането и надграждането на „модела Борисов“, вместо неговото
премахване. Затова „мутрата
от Банкя“, както Петков нарече Борисов, надигна гребен и
кукурига смело за предсрочни
избори. Управлението на ПП и
съдружници направо реанимира умрялата ГЕРБ и нейния лидер. От там най-нагло заявиха,
че ще дадат на Петков 59 глаСЕДМИЦА

как ще ни управлява. Например председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен предлага решенията на ЕС в сферата на
разширяването да се вземат с
квалифицирано мнозинство.
Т.е., да не може една страна като
България да блокира с вето решенията на брюкселската бюрокрация и Съвета на ЕС. И германският канцлер Олаф Шолц е
на същото мнение.
Много демократично и
европейско начинание!

При това положение нашето вето над Скопие ще остане
последната ни проява в защита на националните интереси,
на историческата истина и на
правата на българите в РСМ.
На 23-24 юни в Брюксел
Съветът на ЕС одобри предложението на ЕК на Украйна
и Молдова да се даде статус
на кандидатки за еврочленство. Кандидатурата на Грузия, обаче, беше замразена,
което предизвика бурни протести в Тбилиси. Би трябвало
такива да има и в Тирана, Скопие и Белград, които от няколко години чакат да бъдат поканени за преговори с ЕС. И обвиняват България за забавянето, без да протестират срещу
нелогичното им навързване
в един сноп. Да не говорим
за Турция, която от 30 години стои пред вратата на ЕС.
Вместо това, Украйна която е
във война, получава статус на
кандидатка по бързата писта. С това си решение, както и с
оръжейните си помощи за Киев,
ЕС погази собствените си критерии, принципи и правила за
членство. На това отгоре Украйна се превърна в поле за съперничество не само между САЩ

и ЕС от една страна, и Русия
от друга, но и между ЕС и Великобритания. Многозначителен е фактът, че непосредствено
след визитата в Киев на Еманюел Макрон, Олаф Шолц и Марио Драги, там изприпка британският премиер Борис Джонсън. Той предупреди, че някои
западни страни вече изпитвали умора от това да помагат на
Украйна, но Великобритания
щяла да предложи програма
за обучение на украински военни, която да промени хода на
войната. Казано иначе, той „забрани“ на Зеленски да преговаря с Путин. В същото време във
Великобритания искат да променят своя Закон за правата
на човека, така че да заобиколят юрисдикцията на Европейския съд за правата на човека
в Страсбург. Освен това още на
14 април 2022 г. правителствата в Лондон и Кигали подписаха споразумение за партньорство по въпросите на миграцията и икономическото развитие. Правителството на
Нейно Величество прие да изплати на Кигали над 120 млн.
паунда, плюс допълнително
плащане в зависимост от броя
на изпратените в Руанда нелегални мигранти от Острова. По този повод Арслан Булут отбелязва: „Англия си има
Руанда, а ЕС има Турция“ (Йеничагъ, 16.06.2022). Европейският съд по правата на човека
отхвърли британската инициатива, но какво от това? Нали
по същия начин и ЕС връща в
Турция нелегалните мигранти
и бежанците от Азия и Африка.
Дори украинските бежанци не
са толкова добре приети в Западна Европа и Великобритания, колкото внушават „независимите“ медии.
Някой в България следи ли
тези
маневри и противоречия
между ЕС и Великобритания?

Не! Въпреки че не Русия, а
Великобритания нанесе найголемия удар по европейската идея, напускайки Евросъюза. Днес Борис Джонсън настоява дори за преразглеждане
на споразумението за Брекзит
и лансира идеята за нов Европейски съюз, в който кани да
влязат страни, невярващи на
Брюксел и смятащи Русия за
заплаха за сигурността им.
Като Полша, Украйна, Литва,
Латвия, Естония, а евентуално и Турция. Управляващите у
нас гледат „с широко затворени
очи“ на ставащото в Европа и
около нас, а премиерът Петков
се гордее, че е ръководил правителство, „свалено от коалиция Борисов, Пеевски, Трифонов
и Митрофанова“. И не се досеща, че ако между ИТН и Митрофанова има зависимости,
това означава, че в продължение на 7 месеца той е управлявал с руската посланичка! Хубаво, но посланикът ни във Ваброй 26, 28 юни 2022 г.

Киро Канадецът пред „Панорама“

Г

ледах „Панорама“ с
участието на „премиера“. Убедена съм, че
той знаеше какви въпроси ще му бъдат зададени, те са му били изпратени предварително, иначе гафовете на инфантила в него
щяха да взривят студиото.
Щеше да си оплете на фльонга
езика още при първите изречения – защото и досега остава
ненадминато неговото: „В тази
ситуация да спасим ситуацията!“, с което той обогати идиоматичния речник на българите. Но гафовете пак бяха
огромни, при цялата предварителна подготовка. Бойко Василев е сив, услужлив, удобен, предпазлив журналист,
иначе нямаше да оцелее в
БНТ, пък и изобщо в журналистиката. Задава въпросите
си с инквизиторски поглед,
впит застрашително в събеседника, но по правило те са
повърхностни. Ако политикът не отговори задоволително (а политиците никога не отговарят задоволително), Бойко
Василев не задълбочава темата, не задава допълнителни въпроси, а милостиво, с поглед на торквамода, преминава нататък по дневния ред. Да
не му се нарадва човек.
С тази безкомпромисна
маска Бойко безпроблемно посивя и удобно ще докатавели до почетна пенсия. Има ли
смисъл да залагаш кариерата и живота си, за да задаваш
нокаутиращи въпроси на политици и да разчистваш път
на следващите, които винаги се оказват по-имбецилни от предшествениците си?
Да, има смисъл само ако твориш Ботевска журналистика
и публицистика, ако си готов
да сложиш главата си в името
на правдата и на национал-

Милена ВЪРБАНОВА
ната кауза. Но Ботевските натури умират млади и над гробовете им произнасят речи същите нищожества, които те са
ненавиждали и клеймили приживе.
Но да се върна на
участието на Киро Канадеца

в снощната сива и пустинна като марсиански пейзаж
„Панорама“. Всичките му отговори бяха лъжа, извъртане и манкиране в неговия си
профански стил. И можеха да
бъдат разбити на пух и прах
от водещия само с две думи,
което, разбира се, не стана.
Но някои от тези отговори особено ме възмутиха.
От изявленията Кирови излезе, че сороската сбирщина,
която ПП бе насъбрала пред
парламента в сряда, е започнала големите протести срещу управлението на ГЕРБ
преди две години! Киро също
бил митингувал по площадите през 2020 г. – и завчера,
в сряда, не щеш ли, набитото
му око е разпознало в агитката лица на революционери
от тая същата 2020-а, които
са искали ПРОМЯНА и пред
които той се чувства отговорен. А „Възраждане“ той сложи
редом с „ГЕРБ“, срещу чийто
режим тогава избухнаха про-

тестите.
Я виж ти – та „Възраждане“ първи се разбунтуваха, те
свикаха първия митинг през
април 2020 г. срещу мракобесните „антиковидни мерки“, с
които ГЕРБ окова българското общество – спомнете си, че
бе забранено да се излиза навън, да се сяда на пейка и т.н.
Този грандиозен митинг после прерасна в мощно национално движение за политическа промяна и събаряне на
правителството на Бойко Борисов. „Възраждане“ докрая
бяха ядрото на протестите.
Впоследствие към митингите
се прикрепиха соросоидните налепи като Хаджигенов,
Бабикян и сие, които обсебиха трибуните и си приписаха лидерството. Сега вече се
знае – с цел да унищожат протеста, да го лишат от живец и
смисъл – и да докарат мошеника канадский на власт.
Не членувам във „Възраждане“, говоря обективно. Да
се припишат протестите през
2020 г. на завчерашната агитка и лично на Киро, като „Възраждане“ се изкарат едва ли
не „контрареволюционери“ е
архимерзост, но кривата Кирова джука я изрича с инфантилна лекота, както и
всички останали лъжи. Този
човек лъже, както диша.
Другата
възмутителна
лъжа е, че агитката се била
„събрала спонтанно“. Събрала се – ей тъй на! – и самият Киро бил „изненадан“ от
толкова голяма и спонтанна подкрепа. И вече бил убеден – щом в подкрепа на ПП
се е събрало „море от народ“,
„значи това, което правим има
смисъл“. А това, което правят
е ПРОМЯНА – изпълняват
мечтите на протестиращите
от 2020 г.

Аз пък мисля, много повярно е, че там, където е
Киро, спонтанно се събира
множество само за да го заплюе и замери с каквото му
падне под ръка. На другото
място се събират хранениците на Сорос и „Америка за България“. И ако има нещо, което
трябва да ни тревожи, това е, че
съвсем не са малко.
Третата гнусота, изречена
от наследника на бай Петко,
бе че нямало нищо странно
в привикването, уговарянето и отцепването на депутати
от ИТН. Той го правел в името на България. Отцепниците
внезапно осъзнавали отговорността си пред Родината и хуквали да поддържат правителството, „което ще ни спаси от
хаоса и задкулисието“. Не, никакви милиони или стотици
хиляди не им обещавал – въздействал само върху съвестта им! Аз пък смятам, че отвратителното търгашество,
което арогантно, без капка
срам, разиграха Киро и компания пред очите на цял народ, може и има начини да
бъде доказано.
Говори се за три милиона,
дадени на шестото пунгашче, което се отцепи от ИТН
(тук е мястото да бъде запитан Трифонов що за измет
е насъбрал в парламентар-

ната си група?). От „Панорама“ се подразбра, че в оставащите до вота дни Киро ще
вдига мизата. Пита се с чии
пари? Макар да е ясно, че с нашите. „В тази ситуация трябва да се спасява ситуацията“,
но всичко ми напомня старата
квази порно- песенчица „Денонощен магазин“ и част от нейното текстче: „аз шепна цифри,
тласкан от нагона…“ Киро е
влязъл до гуша в ролята на
сутеньор, който екстрено купува проститутки за фалиращия си бардак.
С право един от коментиращите в сайта „Афера“, пита:
ако купуването на гласове
в изборите е престъпление,
според закона, то купуването на депутати в парламента
какво е – според закона? Или
за такива покупки няма закон
и санкции не се предвиждат?
Ако бай Мето от махлето
мушне 50 кинта в джоба си, за
да гласува за някой кмет-дембелин, това, несъмнено е подсъдно. А за тая симония „в
особено големи размери“ ще
има ли съд?
Хаосът е в парламента и
в правителството. Те разнасят тая зараза и я полепват по
всичко, до което се докоснат.
Хаосът ще намалее, ако носителите му бъдат разтурени и подадат оставка.

И

четвъртото ужасно нещо, което Канадеца посмя да
изрече е, че ако неговата платена соросоидна агитка (която, според мисирските телевизии, щяла непрекъснато да се събира до вота и по време на вота в
сряда) и привържениците на опонентите му (има се предвид
най-вече „Възраждане“), се изправят едни срещу други – „имало Рашков и полиция“. Разбирате ли в пълнота безумието на
тези думи? Те означават предвидени безредици, битки, обществено разделение и полицейски палки – за „брилянтно“
(Рашкови слова) мирно разрешаване на конфликтите. Кирил
Петков и сега е готов да тласне България в гражданска война, само и само да остане на власт. За радост, оставката му бе
гласувана.

Когато мислиш само за днес...

шингтон Георги Панайотов извести, че Байдън бил очарован
от поведението на България и
я бил благословил. Кой тогава
я е проклел, та преминаваме
от криза в криза и стигнахме
до национален хаос точно под
ръководството на харвардския възпитаник Кирил Петков? Пази, боже, Байдън да те
благослови! Особено, когато самият той без малко да се претрепе на стълбите на самолета и на
слизане от колелото си в близост
до дома си в щата Делауер.
Ако има нещо положително в падането на „благословеното“ от Байдън правителство
на Кирил Петков, то е, че в деня,
когато му гласуваха вота на недоверие, на работа в НС се появи

Делян Пеевски. И той очевидно
е гласувал „правилно“, а не се е
разсеял като Рамадан Аталай,
който гласува погрешка против вота на недоверие. Още седем такива грешки и кабинетът
щеше да остане на власт. Обаче, парламентарната зала реши
друго. Втората поява на Пеевски в НС беше при гласуването на френското предложение
за РСМ…
Макар понякога да стават и
чудеса,

не съм сигурен, че отиващият си парламент ще намери
време да приеме на второ четене актуализирания бюджет,
както и бюджетите на НОИ и
НЗОК. Да не говорим за милиардите евро, които ще получим

брой 26, 28 юни 2022 г.

от ЕС, ако приемем 22-та закона и поправки в законите, съгласно Плана за развитие и
устойчивост. Опасността да
изгубим тези пари не пречи на
политическите шарлатани от
ГЕРБ и ДПС да предлагат щедро
увеличение на пенсиите с 1415% от 1 юли. А ДПС освен това
предлага да се дадат и по 120
лева допълнително на най-бедните пенсионери. У нас с пари
и постове се пазаруват депутати
и чиновници, а избирателите
се „купуват“ с щедри и неизпълними обещания. На такъв
наивен народ – такива управляващи! Затова и при Борисов, и
при Петков, България си остана най-бедната страна в Европа.
Вече успя да настрои срещу себе
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

си не само Скопие, ами и Тирана и Белград. Преди да отиде в Брюксел албанският премиер Еди Рама направо заяви,
че сме „похитили“ две натовски
страни, отказвайки да вдигнем
ветото над РСМ. Очакваше се
Рама, Ковачевски и Вучич да
ни наклепат пред съвместното
заседание на Съвета на ЕС с лидерите на трите балкански страни. Както направи премиерът Петков, обявявайки президента Радев за страхливец заради отказа му да свика КСНС.
Нищо ново под слънцето.

телите й. Петков имаше шанса да бъде сред победителите, но се провали гръмовно.
Защото мислеше само за одобрението на своите задокеански и брюкселски ментори. На
тях правеше мили очи, понякога
заради едното селфи с Камала Харис във Вашингтон, или с
незнайно какви персони от женски род в Давос.
За неговия далечен предшественик Фуше, умрял изоставен от всички в Триест на
26.12.1820 г., Стефан Цвайг
пише: „Историята, адвокат
Историята няма правилна и на вечността, си е отмъстила
по най-жесток начин на тогонеправилна страна.
Тя се пише от победители- ва, който винаги мислеше само
те, а след това се интерпретира за дадения миг: тя го погребва
според интересите на тълкува- жив“.
Стр. 9

Блянове за проекта
„Междуморие“

Андрей ШКОЛНИКОВ

В

ече няколко пъти за
сто години политиците във Варшава се захващат да градят проекта „Междуморие“ с цел, обединявайки под властта си народите и страните от Източна
Европа, да намалят и ограничат влиянието на Германия и
Русия. Няма нищо чудно, че в
контекста на кризисните процеси, протичащи в Европа и тоталната война на Запада срещу Русия, идеята за този проект отново започна да звучи крайно
натрапчиво. Нека разгледаме
дали тази идея има бъдеще или
налице е, както и досега, единствено примамлив PR, и случайно ли от него стърчат ушите не
само на Полша, но и на Британия?
След като в края на май 2022
г. бе съобщено, че Владимир
Зеленски се кани да предостави на поляците особен статут
в Украйна, и без да се навлиза в
подробности стана ясно – в ход
е подготвяне на правно поле
и приемственост за „законно“
предаване на част от Украйна/
Галиция под протектората на
Варшава. И, разбира се, щеше
да е странно ако от поляците се
очакваше да помагат безплатно…
В случай че бъдат въведени войски на Полша, командирите на поделенията
официално ще се назначават за и.д. кметове на градовете, областни управители
и т.н. Лоялните украинци ще
бъдат залъгвани с обещания
за получаване на европейско
гражданство и възможност
по-късно да се махнат от този
бардак. Всичко ще се развива
„според закона“ – това не е окупация, „вие не разбирате, това
е друго нещо“.
Няколко дни по-късно от
Лондон дойде предложение
за съюз с Полша, Прибалтика
и Украйна, формално – срещу Русия, неформално – срещу Германия и Франция. При
наличието на някои външни
прилики, виждаме обаче опити за създаване на два проекта: полското „Междуморие“ и
британската „сива зона“, прообраз на „Нова Ханза“.*

И да, плановете на старата „европейска хиена“ и мечтаещата за възраждане на миналото си величие „световна
хиена“, съвпаднаха с цялото си
великолепие, което никак не е
странно…
Перспективи и възможности

Амбициите и реваншизмът, т.е. същото онова, в което Запада обвинява нас, отдавна са се превърнали в основа на полската геостратегия. От една страна, налице е
осъзнаването на собствените
интереси, от друга – превърналата се в пречка за трезво
мислене неуместна горделивост и докачливост. При сегашното развитие на нещата, Полша без особени проблеми и рискове можеше до края
на 2022 г. да получи Галиция,
трябваше само да води спокойна политика, като донякъде се уподоби на Унгария
и прецени реалните граници
на възможностите си. Но на
Варшава не й стига Галиция,
пановете шляхтичи в действи-

ция фактически предложи да
се раздели Грузия, като блокира за няколко дни влизането на
натовски кораби в Черно море
и заяви готовността си… да
защитава Аджария. Дават ли
поляците подобни сигнали? Не,
тяхната самонадеяност им помътва главите.
Опитите на Полша да обособят своя собствена зона на
влияние, в което активна подкрепа й оказват англосаксонците, са толкова нестабилни,
колкото и редовните им провали. В самото начало на 2022
г., още преди Русия да започне
операцията си в Украйна, се
чуха изявления за перспективите на едно партньорство между
Британия, Полша и Украйна.
За пореден път беше припомнен
проекта „Междуморие“/“Три морета“ – за създаване на единна държава/блок в Източна
Европа начело с Полша.
Въпросната геополитическа конструкция изплува на повърхността всеки път, щом малко отслабне влиянието на Ру-

геополитически проект си проличава при изброяването на задачите, които би трябвало да
се решат за неговото задействане:
• изцяло да се преустрои
съществуващата система на
транспортни комуникации и
инфрастуктура според логиката „изток – запад” на „север –
юг” (за около 10-15 години и десетки крупни проекти);
• в пъти да се увеличи вътрешната регионална свързаност, като максимално се прекъснат отношенията с Германия и Русия (връщане към равнището от първата половина на
20-и век, без технологиите и ресурсите);
•да се формира самодостатъчна икономика (за това
липсват промишленост, хора,
технологии, природни ресурси,
така че ще се наложи да се започне от 2-3 компонентен технологически вариант – черна металургия и въглища);
•да се създаде единна армия и ВПК (военните традиции

20-и век и пълното крушение
на ролята на Германия и Русия
(тяхното разпадане и оварваряване). Единствено в идеалните
условия на описаната утопична
изолация и при пълна свобода
на действията, получена от Реч
Посполита е възможно нещо горе-долу такова.
Допускам че за успех на начинанието би могло да се поразсъждава в някоя друга част на
света, но за Източна Европа, където от една страна е Русия, от
друга – „Четвъртият Рим“ със
столица във Виена, неговите
перспективи са равнозначни на
чудо. За успеха на „Междуморие“
е необходим сценарий за Световна катастрофа -западане
на световната икономика над
70%, настъпване на „Тъмни векове“ в Европа, разпадане на
Русия и при тези условия Полша да е запазила своите ресурси и субектност.
Следователно,
проектът
„Междуморие“ няма перспективи за самостоятелно съществуване, регионът не разполага нито с необходими
вътрешни връзки, нито с ресурси, нито със съгласие на
елитите, нито с време за формиране. Намирайки се между Германия и Русия, Източна Европа практически няма
шансове за раждане на собствен проект, освен под формата на регионална аморфна,
слабосвързана и недостатъчно жизнена спойка в интересите на някой външен играч.
Плановете са нереалистични,
но безграничните амбиции и
блянове подтикват поляците
към активни действия, пораждайки желание да се вземе повече, отколкото може да се носи с
риск в края на краищата да останат с празни ръце.
Политиката на Русия спрямо
Полша

телност мечтаят да си присвоят и Малорусия, което Русия,
разбира се, няма как да им
позволи.
Вместо тънка игра за постигане на резултат и тайни споразумения с Русия, вместо готовност да се играе по правилата,
те демонстрират явна високомерна предизвикателност
– ще решим всичко сами. Опитите на Полша самостоятелно
– а НАТО/САЩ няма да участват в това – да вземе под контрол част от Украйна, ще доведе полските войски до масирани загуби, поради превъзходството на Русия по авиация и
ракети.
За пример: през 2008 г. Тур-

Нова Ханза - международна неправителствена организация на градове от различни страни, които си сътрудничат в развитието и опазването на културното наследство. В превод от старонемски «hansa» означава група, дружина, отряд. Исторически Ханза е търговски съюз на европейски градове. През 1980 г. в Холандия е отбелязан 700-годишният юбилей
от основаването на Ханзата,, през същата година в холандския град Цволе е основана организацията „“Ханзейски съюз на Новото време“, неофициално наричан „Нова Ханза“. Понастоящем тя обединява над 195 града от 16 европейски държави.

сия и/или Германия. Излишно
е да се споменава, че никой в
региона, с изключение на самата Варшава, не се интересува от тази конструкция, обаче
полските „напъни“ се възобновяват отново и отново.
Представете си, че между два високи хълма (франко-германския свят и руския
свят) е разположена падина, в която се оттичат дъждовни води, дотам не стига слънцето и под краката непрекъснато
жвака блато. Живеещите в тази
низина през цялото време разсъждават, че заслужават по-добър живот и за това е нужно
нещо съвсем малко – да се насипе върху блатото още един
такъв хълм. По-нататък започват опити да се сдобият с насипен материал от съседите, за
известно време настъпва спокойствие. До следващия такт.
Нереалността на споменатия
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СВЕТЪТ В ДЕЙСТВИЕ

са закърнели, армиите не са готови за автономия, ВПК ще се
озове в най-добрия случай на
равнището от 30-те години на
миналия век);
• да се постигне консенсус
по отношение на политическата система (при положение,
че Полша не подчини всички останали);
• да се формира консенсус
на елита (ще се наложи да се започне от създаване на национални елити, сега по-голямата
им част са компрадорски);
•да се намери обща психоисторическа платформа за
обединяване (каква друга освен опора за цивилизацията
сред морето от неоварвари).
Някакви перспективи за
формиране на условния панрегион „Междуморие“ биха
могли да възникнат само при
сриването на глобалния свят
до равнище от началото на

Заради откритото противопоставяне и започналата през
февруари 2022 г. икономическа война между Русия и Запад, възможностите на първата за пряко влияние върху отделни европейски страни на
принципа „разделяй и владей“,
са крайно ограничени. Онова,
което ни остава е да действаме опосредствано чрез други
съюзени с нас играчи – Китай,
Иран, Арабския свят и др. – и
да удряме по-силно, особено негативно, и русофобски настроените страни като Полша и
Прибалтика. При което първата е приоритетно направление
предвид това, че е инициатор и
заинтересован субект в проекта
„Междуморие“.
Няма смисъл да се обсъждат
икономическите мерки за въздействие, бездруго всичко е ясно
– отслабването на сътрудничеството и транзитът са в пълен ход. Много по-интересна е
борбата в рамките на менталната война.
Следва
брой 26, 28 юни 2022 г.

Н

а 15 юни 2022 г., в чест
на 140-годишнина от
рождението на Георги Димитров, Международната фондация “Георги Димитров” проведе Научна
конференция за историческата роля на Г. Димитров и съвременната значимост на неговите идеи и дело. В нея взеха участие учени, политици и общественици. Дискусията открои ролята
на Георги Димитров като политик, държавник, деец на международното комунистическо и работническо движение, теоретик
и борец против фашизма.
На следващия ден - 16 юни
- Националният Инициативен
комитет за честването му, проведе Тържествено събрание в София. На него присъстваха последователи на делото и идеите на Г.
Димитров, политици, общественици и представители на неправителствени организации. Гости
бяха представители на Посолството на Руската федерация в
България и на Руския културно-информационен център в
София. Бяха получени приветствия от Международната организация на бойците от съпротивата FIR; от председателя на КПРФ Генадий Зюганов;
от извънредния и пълномощен
посланик на Куба у нас Каридад
Ямира Куето Милиян; от Международната Асамблея на народите на Евразия, от председателя на Съюза на ветераните на
Р. Молдова - Ала Мироник; от
Московската организация на
интербригадистите и др. Присъстващите бяха поздравени от
Юрий Микушин – Ръководител
на Россътрудничество в България и директор на РКИЦ.
Встъпително слово произнесе генерал Ангел Марин - председател на Инициативния комитет за честването и на Международната фондация “Георги Димитров”, а доклад за историческата

Георги Димитров забележителен борец срещу
фашизма и нацизма
значимост на делото на Г. Димитров и актуалността на неговите
идеи, представи доц.д-р Емилия
Лазарова.
В чест на годишнината и в съответствие с Устава на Международната фондация “Георги Димитров”, бяха удостоени с Димитровска награда за активна
обществено-политическа дейност и принос за съхранението на идеите на Г. Димитров:

ващите със свои изпълнения.
Вдъхновени, публиката запя заедно с тях.
Същият ден бяха поднесени
венци и цветя пред паметника
на баба Парашкева от Парламентарната група на “Коалиция за България” и НС на БСП;
от ГС на БСП; от ЦС и ГС на
Българския антифашистки
съюз; от МФ “Г. Димитров”; от
Посолството на Руската Фе-

в село Ковачевци. В негова
чест се състоя и митинг-концерт.
Организатор на проявите
беше Националният Инициативен комитет с председател
ген. Ангел Марин. Освен фондацията участваха и различни
организации, партии, медии,
политици, държавници, ветерани и младежки организации. Сред тях бяха: БСП; Со-

резерва; Съюзът на ветераните
от войните на България; Фондация „Устойчиво развитие за
България“; Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите; Съюзът на Тракийските
дружества в България; Форум
„България-Русия“; Федерацията за приятелство с народите
на Русия и ОНД; Движение „Русофили“; Софийското сдружение за приятелство с Русия „Ал.
Невски“; Съюзът на българските писатели; Съюзът на Българските журналисти. Събитията
бяха отразени от вестниците
„Дума“, „Земя“, „Жарава”, „Пенсионер”, „Българско войнство”,
както и от Българска свободна
телевизия.
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

Жителите и гостите на Ковачевци отбелязаха тържествено
140-годишнината от рождението на Георги Димитров.
Георги Йорданов, Станка Шопова, Георги Пирински и Гале
Христов. Ген. Тя им беше връчена от Ангел Марин. Почетен
плакет на МФГД получиха Веселина Груева и Божанка Димитрова.
Българската певица Грета
Ганчева и Наталия Барабанщикова – заслужил артист на
Молдова, поздравиха присъст-

дерация; от Съюза на ветераните на БСП; от Фондация
“Устойчиво развитие за България”, както и от много други организации и граждани.
На 17 юни честванията
продължиха с поднасяне на
цветя на гроба на Г. Димитров
в София; а по-късно и с посещение на родната му къща Дом-паметник „Г. Димитров“,

НОВА

фийската градска организация
и редица областни организации на БСП – Перник; Димитровград, Ковачевци и от други места в страната; Младежката организация на БСП; Българският антифашистки съюз;
Отечественият съюз; Демократичният съюз на жените; Ветерани в БСП; Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО
www.zora-news.com
София
Година XXVI
(XXXIV)
Излиза във
Вторник,
Цена 2 лв.

ВЕСТНИК „НОВА ЗОРА“ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. „ЗОРА“, ИЗЛИЗАЛ ОТ 14 МАЙ 1990 Г. ДО 16 ЮЛИ 1996 Г.

НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

Г. С. Раковски: „Любовта към Отечеството превъзходи сичките световни добрини!“

Уважаеми читатели,
За първи път от тези 32 години сме
принудени да обявим, че редакцията
приема и дарения.
Абонаментът е единственият начин да
сте сигурни, че можете да четете вестник
„Нова Зора“. Това е подкрепата, за която до
сега се обръщахме с молба към вас. Но вече
и това не е достатъчно. Процесите протичат
все по-скоротечно и става все по-реален образът на онзи вторник, в който няма да се
състои срещата ни с вас. Много централи и
институции биха въздъхнали с облекчение
при тази възможност, но вярваме, че вие
не желаете това да се случи. Можехме да ви
брой 26, 28 юни 2022 г.

спестим казаното дотук, ако беше възможно преодоляването на изкуствените препиятствия пред разпространението. Уви.
Във всяка пощенска станция, до 15 число на всеки месец, очакваме да се абонирате за в. „Нова Зора“ за 1 месец, за тримесечие или полугодие. Абонаментът винаги се
изчислява съобразно броя на вторниците,
умножени по 2 лв. Това за сега остава найсигурният начин, „Зора“ да участва в битката за бъдещето на България.
Каталожният ни номер е непроменен
- 311.
Всеки вторник очаквайте „Нова Зора“.
Търсете го и го разпространявайте.
Можете да осъществите абона-

мент и в офисите на ДОБИ ПРЕС, тъй
като редакцията 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.
Свържете се с нас, за да водим битката
за България заедно.
Допълнителна информация може да
получите на тел. 02985 23 05; 02985 23 07,
както и на мобилни телефони: 0879 140122
и 0894 66 49 00.
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Две „чужди държави“ воюват
на територията на България
Атанас ЛАЗОВСКИ

В

мнозинството си българите са отчуждени
от собствената си държава. Гордеят се, когато умело заобикалят законите й или пък когато се доберат
до привилегировано положение
над тях. Да грабиш от държавата – това за „нормалния” българин е нещо естествено, твърде често досега той даже не се
и прикриваше. Чиновникът
гледа на работата си не като
на дълг и отговорност, а като
на завоювана щатна бройка –
ясла, тих пристан за лениво прекарване на дните.
Гражданите от своя страна
се стремят да направят чиновниците „свои”, „наши” хора или
ги възприемат като врагове,
които трябва да бъдат заобиколени или надхитрени.
Причината е в това, че от
9-ти век насам се правят опити за изграждане и налагане
на две несъвместими структури, на „две държави” на територията на България. И след като
няма трайна определеност на
разбиранията, установяващите се форми бързо се разпадат
и се задълбочават неверието,
отчуждението, неуважението
на поданиците. Причините са
и по-дълбоки. Отново става дума
за правото на свободен избор –
между устроената по логиката
и интересите на егоцентризма
и другата, „невидимата” – държавата на Духа.
Княз Борис I постави началото на многовековната битка. Той устрои държава, в която да властва завинаги именно
духовното начало – срещу егоцентризма. Сам даде пример
– отказа се от светската власт,

стана монах. Родният му син
обаче като взе властта, се зае да
руши гениалното начинание.
Тогава монахът отново стана властник, ослепи сина си –
защото му липсваше духовно
зрение – и възстанови новия
порядък.
Цар Иван Асен II е други-

ми бесове в себе си, чужда му
беше държава, положена върху Божествени принципи. Тя
обезсмисляше съществуването
на всички други боляри, подобни на него.
Срещу Васил Левски въстана един прост човек – Димитър
Общи. И провали делото му.

лон за държавник. Либералната байганьовска държава беше
толкова чужда на българи като
Алеко Константинов, колкото
на Стамболов му беше чужда с
високите си принципи държавата, която изграждаха Левски
и Преображенски.
Алеко обаче не се отчайва-

„Жадната за облаги сволоч”
и днес е непроменима – досущ
си е такава, каквато е била по
времето на Стамболов. (Само се
модернизирала. Тя ограби народа. Продължава да руши почти всичко, което не отговаря
на интересите и на ръста й. И
прави опити да укрепи власт-

Княз Борис I

Цар Иван Асен II

Васил Левски

Алеко Константинов

ят гениален българин, който
продължи, творчески разгърна делото на княз Борис I. В
държавния и в социалния живот според възможностите, които даваше епохата, се утвърждаваше духовната йерархия.
Естествено право да властва
над другите има съвършеният. В „нормалния” свят е тъкмо
обратното – властта се заграбва с кръв, с подлости, с пари от
най-„силния”, от най-големия
дявол.
Такава е и качествената отлика на онази „държава в държавата”, която при невероятно
трудни условия съзиждаха Васил Левски и Матей Преображенски.
Срещу цар Иван Асен I коварно връхлетя средновековният егоцентрик Иванко и го
уби. Иванко носеше неукроти-

Левски можеше да го премахне от
пътя си, но се подчини на новите
принципи, които утвърждаваше.
Вместо да убие врага си, остави
се да бъде той жертва – дано народът да проумее, че само почитането и подчинението на законите ще гарантират бъдещето му.
Срещу Матей Преображенски се изпречи Стефан Стамболов. Принуди другия от отците на Вътрешната организация да прекъсне продължилата
11 години изключително ценна дейност – едновременно революционна и просветна. След
Освобождението Стамболов застана начело на келепирджиите, устрои им държава по западноевропейски калъп, като
съвсем логично преследваше
носителите на чистите възрожденски идеали. Сега „новата
класа” ни го натрапва като ета-

ше. Той вярваше, че държавата на келепирджиите няма да
е вечна. „Колко е опошлена сега
борбата! А идеали трябват,
Алексей, те не са празна дума,
както мисли жадната за облаги
сволоч”.

та си за вечни времена… Има
и нещо ново: бърза да погребе докрай България, да заличи
границите й и да се слее със световния елит под върховенството на „световните конспиратори”.

И разрушителната мощ на българите
е разполовена и противопоставена

Б

ългарите носят голяма разрушителна
мощ – така говорел Предводителя преди
няколко десетилетия. Повече не добавил.
Когато казваме, че българите разрушили основите, на които била разположена
средновековна Европа, думата рушене не е точна, иска уточнение. Да си представим обстановка в
полумрак: очертават се силуети, дочуват се неясни
шумове, вятър раздвижва нещата, смесват се движения на реални предмети и на сенки. Въображението досъздава тази картина произволно, рисува призрачни форми и фигури, сърцето реагира с
безпокойства, за които не знае кога и доколко са
оправдани… Но обилна светлина изведнъж залива това пространство, та и сенки не оставя. Тя,
светлината, прогонва привидностите, „руши”
призраците. Всичко истински реално седи на
мястото си…
Такива „рушители” са българските духовСтр. 12

ни водачи. По този начин осветляваха нещата
Кирил и Методий и техните ученици, а също
и Свети Иван Рилски, и богомилите, и исихастите, и най-великите духове на Възраждането.
Еднакви са за тях дързостите да се разголват
лъжовни светове и непоносимостта към ограничености и догми, и тези пориви за излизане от ограничените пространства в „открития
космос”.
Но и бездуховният българин не остава назад, той също е „безгранично” дързостен. Пред
нищо не се спира, всичко знае, всичко може,
не приема съвети и мъдрости, а срещне ли
свят човек, шумно ще се заеме да доказва, че
хич даже не е свят, ами си е обикновен хитрец
и мръсник. Бездуховният българин се задушава в установените рамки на социалния живот, той не ги осветява – няма в него светлика,
просто ги прегазва и се чувства доволен, герой!
ПИСАТЕЛСКА ТРУБУНА

Антология

Реплика
В историята
с котешки галоп
ще влезете - уплашени
и трескави,
тъй както влезе
онзи тъмен поп
след гибелта на Левски.
Вас времето
не може да ви смели.
Покорни сте
пред силните,
пред слабите
сте смели вас времето
не може да ви смели.
То ви роди
за съжаление
и то ви взе
на топлия си скут.
Аз също бих живял
без сътресения,
но как от хъш
да се превърна в шут?
Обречен съм
да гоня своя път
с пиявици
по живата си плът,
а на обречените
винаги е трудно...
Но съществувайте!
Така не ще заспят,
така ще бъдат
мислите ми будни.

Георги СВЕЖИН

брой 26, 28 юни 2022 г.

