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ПП “Нова Зора” е политическо обединение на хора с ясни идеи и дълга историческа памет.  
Членовете на нашата партия имат ясно съзнание за историческите интереси на България и правят 
разлика между превратностите на текущата политическа конюнктура, която днес у нас - за съжаление, 
наричат „политика”, и дългосрочните тенденции на политическия процес, в който и чрез който се 
проявяват дълбоките истини на българското историческо битие. ПП “Нова Зора” отчита „злобата на деня”, 
но винаги е отдавала дължимото внимание преди всичко на „ветровете на историята”.  
Водени от разбирането, че националните интереси са единствените истински и затова окончателни 
критерии за оценка на текущите действия на днешните български политици, ние с тревога отчитаме, че 
днешният политически живот на страната почти изцяло зависи не от императивите на националния 
български интерес и общественото благо, а от тясно груповите, при това все по-ясно открояваните 
небългарски интереси на всевъзможни клики, политически кланове и неясни кръгове.  
Днешният „политически живот” на България все повече заприличва на несвършващ скандал, вихрещ се в 
тесния кръг на една политическа котерия, която претенциозно нарича себе си „български политически и 
бизнеселит”, но която няма нищо общо с действителните дългосрочни и стратегически интереси на 
българската нация.  
В разногласия хор от политически „критици и анализатори”, професионални оплаквачки, злобстващи 
пророци, окончателни разобличители и прочие политически шамани-епилептици на хонорар на 
задгранична служба - се откроява една особено гласовита агитка, на която дори псувните й са с англо-
саксонски акцент. Това са т. нар. борци за „импийчмънт на президента” - днес и незабавно! - казано на 
съвременен български - NOW! Защото - Първанов - недооценил, не видял, не реагирал, не разбрал, не 
направил, и главно позволил си да поиска факти за твърденията на комисията ОЛАФ.  
ПП “Нова Зора” няма никакви илюзии относно политическите позиции на днешния президент на 
Република България. Но ние ясно заявяваме, че единствената, истинската причина за днешния истеричен 
вой, скърцане със зъби и раздиране на дрехите в знак на протест срещу президента Първанов е неговата 
значима роля в изграждането на сегашните българо-руски икономически отношения. Враговете на 
българо-руското сътрудничество не глезят българското общество с разнообразие, те си служат с една и 
съща ръждясала и омръзнала на всички тактика - тактиката на радикалната сатанизация. След Румен 
Овчаров и Румен Петков дойде редът и на Георги Първанов, нещо, което ние отдавна предвидихме. Днес 
сме сигурни, че българското общество предстои да научи всевъзможни гнусотии, обявени за "тайни от 
живота и делото на Г. Първанов". Целта на това политическо инженерство е една - поука и назидание за 
всеки, който посмее дори за секунда да се усъмни в окончателната истина на новия световен ред - че 
слънцето изгрява от Запад!  
ПП “Нова Зора” осъжда сатанизацията на България, българския народ и българските институции, 
извършвани от слугите на чужди интереси, без конкретни доказателства за вина и виновност. 
Основавайки се на нашата историческа памет, политически опит и известеност за нрава на поръчителите 
на протичащата в тези дни политическа истерика, ПП “Нова Зора” предвижда: протестни демонстрации и 
шествия по столичните улици, както и политически декларации, манифести и всякакви други махзари на 
всички нива на българската публичност.  
Очакват се мълчаливи бдения, а защо не и протестни гладни стачки и самозапалвания, защото става 
дума не само за геополитически и геостратегически позиции, а за газови и петролни интереси, в които 
залогът е блокиране на проектите “Южен поток”, “Бургас-Александруполис” и АЕЦ “Белене”. В такива 
случаи нито финансирането на наемниците русофоби, нито фантазията им могат да имат горна граница.  
ПП “Нова Зора” изразява надежда, че този път зле замисленият и бездарно режисиран “демократичен 
спектакъл” ще бъде провал, за разлика от същото театрално представление отпреди десет години. Тогава 
същите „политически анализатори на повикване” и кукловодите им, които представяха потъпкването на 
конституцията, тероризма и пуча на шепа наемници за “народно въстание” и обявявяха Първанов за 
национален герой, когато върна мандата, днес го представят за главен демон на България. От "Осанна" 
до "Разпни го!" крачката е само една, особено когато режисьорите са същите. Само по себе си обаче това 
е достатъчно подозрително и ние осъждаме опитите за манипулиране на истината.  
ПП “Нова Зора” не апелира към срама и съвестта на тези, които обезкостиха нацията и България. Тези 
политически хиени нямат нито едното, нито другото. Но ние искаме да не забравят, че не само Бог вижда. 
Вече вижда и българското общество, народът вижда - и разбира все по-добре истинския смисъл на това, 
което става: захаросаните куршуми на "свободния пазар" убиват не само децата му, но и свободата, и 
бъдещето на този народ. И на тази държава.  
И Той ще съди.  
Скоро.  
И ще отсъди.  
Тежко.  

 
 
 


