Проруска „рокерска” група заплашва Иво Инджев, опитва да провали негова премиера в Добрич
Написано от Христо Христов
Неделя, 10 Март 2019 21:31

Група имитатори на Путиновите „Нощни вълци” заплашиха безцеремонно публициста
Иво Инджев и се опитаха да провалят представянето на неговата книгата „Измамата
„Сан Стефано”
в гр. Добрич.

За грозния опит да бъде погазено свободното слово съобщи първи Информационна
агенция „Добруджа”, а в последствие и самият автор описа инцидента подборно в своя
блог (ivo.bg). Сайтът desebg.com дава гласност на тревожния случай за заплахите към
един свободен и независим журналист и публицист, изразявайки подкрепата си към
него.

Инцидентът се разиграва на 8 март 2019 г. (петък) в регионалната библиотека „Дора
Габе” в гр. Добрич, където Иво Инджев е поканен да представи последната си книга.

Имитираща близките до Путин „Нощни вълци” група русофили от няколко мъже и две
жени се е опитала да възпрепятства автора още при влизането му в залата.

Последвала е вълна от обиди, заплахи и викове на проруските „рокери”, продължили
близо половин час, но Иво Инджев е запазил самообладание и ги е призовал да не
възпрепятстват премиерата на книга.

Провокаторите не са позволили и на общественика Георги Чунчуков, водещ на
събитието, да говори и също са се отнесли враждебно и заплашително към него,
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подканяйки го да си ходи.

Наглата проява на проруските „рокери” е преустановена след пристигане на полицията.

Едва тогава е дадена възможност да се състои премиерата на книгата на Иво Инджев,
която изважда на бял свят много неудобни за Русия факти и подробности от случилото
се преди 141 години при десетата руско-турска война, чиято цел не е била
освобождението на България е достъп на Русия до Проливите.

В своята статия в блога си публицистът посочва, че провокаторите са били надъхани в
социалните мрежи от варненската националсоциалистическа партия „Възраждане” с
лидер Костадин Костадинов, който едновременно сред организаторите на „Луков марш”
и участник в митингите на БСП.

„Макар хулиганите да се подиграваха на призивите на нормалните хора да бъдат
извикани пазителите на реда, когато това най-накрая се случи повечето от тях си
подвиха опашката и се ометоха. Останаха само неколцина, но напълно “достатъчни” със
заплашителното си присъствие “герои” с явното намерение да ме „респектират” от упор
ако започна да говоря”, пише Инджев.
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Останалите хулигански настроените русофили се ограничили до епизодични реплики и
подмятания, докато най-накрая хората в залата, събрали смелост и насмели
агресивните провокатори с призиви да се махат всички „руски мекерета”. Последният от
групата младеж напуснал залата с крясъци публицистът да бъде разстрелян.

„След края на премиерата полицаите поискаха от мен да напиша показания за
инцидента. Предложиха ми охрана, но се подписах под протокола, че не желая да
ангажирам повече полицията”, посочва Инджев и заключава: Увисва обаче въпросът за
това как да бъде окачествена подобна терористична акция, съгласувана и ръководена
от една национал-социалистическа партия. Да кажат юристите. За мен това беше
организирана престъпна група, действаща в интерес на чужда държава и нейната
хибридна война срещу България.”

Книгата на Иво Инджев „Измамата „Сан Стефано” излезе на книжния пазар през юли
2018 г., като софийската премиера мина при изключителен интерес, а заглавието вече
претърпява няколко тиража.
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