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Не, не, няма грешка. БСП и Коминтернът. Точно така. Днес БСП беше точно както БКП и
Коминтерна през 1919 г.

В деня, в който в българският парламент се ратифицира протокола за присъединяване
на Северна Македония към НАТО – един без съмнение исторически момент, народните
представители на БСП отсъстваха от парламентарната зала начело с лидера им.

Както в повечето случаи и този път социалистите не можаха да надхвърлят тясно
партийните си цели и да се опитат да бъдат отговорни в името на националния интерес.
Биха извлекли само позитиви от една такава позиция.

Но това не може да се очаква от тях, тъй като националния ни интерес се разминава с
този на Путинова Русия, която направи всичко възможно да пресече присъединяването
на Северна Македония към Алианса, ала накрая се провали. Сега на Балканите Путин
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си ще другарува комай само с Белград.

БСП днес много прилича на БКП през 1919 г., когато Димитров ръководи българската
секция в Коминтерна, а сега Нинова в пореден изблик на отчаяна липса на идеи търси
политически дивиденти чрез скандал – в случая с демонстративното напускане на
Народното събрание.

Целта е да не нагнетява напрежение на фона на задаващите се през месец май избори
за европейски парламент. Играта по по най-скандално я гледахме с друг лидер преди
предсрочните парламентарни избори през 2013 г.

Но сега дори Волен Сидеров се оказа по-умен от днешните социалисти и водачката им,
защото за разлика от тях лидерът на „Атака” днес бе в парламента и открито говори
против НАТО, нали и той се бори за „любовта” на Москва.

А с излизането си от парламента БСП се озова, не само извън Народното събрание, но
и извън новините и събитията, включително и историческите. Човек трудно може да
разбере какво правят социалистите от 17 февруари насам, откакто напуснаха
парламента, дори от собствените им медийни канали – сайтът на партията в София е в
ремонт, страницата на партията е само с две новини с дата 20 февруари, сайтът на
„Дума” е постен откъм новини, профилите на депутати във Фейсбук – празни откъм
събития. А, бе никакъв революционен кипеж. Какво направи тази Нинова, обрече
депутатите социалисти на живота на извънпарламентарната опозиция?!

А, да. Нинова се срещнала днес с представители на Националната аптечна камара, нали
аптекарите протестират, а тя току виж им решила проблемите.

Добре, че видяхме лидера да се явява по Би Ти Ви, за да разтяга пропагандни глупости
за налагането на авторитарна власт в България. То да се чуди човек коя партия е имала
близо половин век тоталитарна практика и такъв безспорен авторитарен ръководител
като Тодор Живков, с който днес се гордее самата Нинова.
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Но опорните точки на „другаря” Решетников трябва да се спазват. Затова за
Коминтерновската и на дело антибългарска БСП не е важно какво се ратифицира днес
в българския парламент, особено ако този акт причинява мръщене и разстройство на
господарите в Кремъл.
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