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Преди две години, когато ГЕРБ спечели изборите, малцина мислеха, че в България
започва да се строи тоталитарен режим. Изключвахме го съвсем категорично. Преди
почти една петилетка станахме пълноправен член на ЕС и всички бяха убедени, че идват
дни на спокоен живот и материално благоденствие. Свободата, като неизменна част от
демократичното ежедневие, трябваше да обгрижва нашата съвест и морал. За две
години се оказа, че същата тази свобода става все по-престъпна и наказуема. Животът
в България днес се превърна във функция на герберски партийни указания,
разпореждания и инструкции.

Съвсем наскоро в публичното пространство бе изнесена новината, че в предизборната
борба ГЕРБ раздават специални формуляри. В тях се търси подробна информация за
опонентите. Този факт разпространиха националните медии и както винаги, започнаха
коментарии, но те откровено се опитват да заблуждават общественото мнение.

Във всяка предизборна кампания в други държави щабовете на различните
политически партии, участващи в надпреварата, се опитват да събират информация за
своите опоненти. Някои от въпросите във формуляра на ГЕРБ недвусмислено
подсказват, че става дума за буквален превод от английски. Лошото е, че никой не
коментира по какъв начин се събира въпросната информация. С какви сили и
средства? Ако го прави дадена партия със своя апарат, процесът не се различава
много от аналогичните в страните-членки на ЕС.

Проблемът е друг и почти всички партии в България без една (ГЕРБ) стигнаха до
категоричния извод: налице е абсолютна несъвместимост министърът на вътрешните
работи г-н Цветан Цветанов да изпълнява паралелно и ангажимента шеф на
предизборния щаб на герберите. Нали разбирате, че никой няма да повярва, че с парите
на обикновения данъкоплатец МВР не се е превърнало в звено, обслужващо
електоралната кампания на управляващата политическа сила.

Съществуват определени подозрения, че когато изборите наближат, ще се раздвижи
репресивният апарат на държавата и една част от кандидатите за кметове или
съветници в общините, които са противници на ГЕРБ, ще попаднат под ударите на МВР
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и съдебната система. Обществото ни преживява тежък период. Лъжата,
притворството, загубата на собственото чувство за достойнство и елементарен
патриотизъм станаха основни фактори в обществения живот. Мисленето с вносни
клишета и формулировки, отвратителното раболепие и вечен страх дълбоко се
вкорениха в съвременното българско общество. Трябва да си даваме сметка, че
излизането от това състояние на духа ще бъде дълго. След падането от власт на ГЕРБ
ще се наложи да възстановяваме с общи усилия честното и мъжествено самосъзнание.
За гласувалите за сегашните управляващи ще бъде изключително здравословно да
преминат през очистващо покаяние. Много от нас ще трябва отново като първолаци да
се учат на независимо и самостоятелно мислене. Цялата ни страна, след като ГЕРБ си
отиде от властта, ще трябва да премине ускорен курс на национална духовна
преподготовка. Повече от очевидно е, че в страната ни няма да има обновление, докато
сегашното правителство изгражда либерал-фашизма, който повечето от нас вече
„пипнаха” със собствените си ръце. Двугодишният морален разврат в страната нанесе
ужасяващи щети на целия български народ. ГЕРБ разпространява повсеместно
ментална пандемия, която ако не вземем мерки, ще навлезе в своята опасна последна
фаза, когато не може и дума да става за лечение или обратимост.

За две години политическите сили в страната постепенно осъзнаха, че ГЕРБ е заплаха
за всички - и леви, и десни. Политическият профил на ГЕРБ е ясен. Той невероятно
прилича на онези шарени като дъгата хора, които се радват и манифестират на паради
по света и у нас, настоятелно деклариращи своята различност в сексуалната
ориентация. Всички сме човешки същества и имаме права, не го отричам. Но не мога да
не направя подобен паралел. Защото и в двата случая имаме апотеоз на некрофилия. И
в двата случая имаме гарантиран финал... път към небитието. Тепърва има да се учим
на откровеност, мъжество, самостоятелност, на независими убеждения и правдивост.
Тепърва имаме да се учим на взаимно убеждение и правдивост. Тепърва имаме да се
разделяме с нравствената разюзданост, която царува в нашето общество и бива
поощрявана от управляващите. Тепърва ще има да възстановяваме автентичната
правова държава. Сега основните регулиращи механизми в нашето общество са гладът,
страхът, мъката и ежедневните унижения за едно огромно мнозинство на българския
народ. Именно гладът и страхът, които завладяват ежедневно нови територии,
внушават и налагат готовност да се лъже безогледно, да се живее безнравствено. Така
не усещаме как отгоре ни пада мъглата на собственото ни безумие и илюзията, че
живеем в демократична и правова държава - пълноправен член на ЕС. Това,
последното, звучи съвсем като цинична подигравка, ако се вгледаме в ежедневието,
докато министрите от правителството на Бойко Борисов се опитват от екраните и
ефира да ни вдъхват с трагикомичен патос „бляскавото” наше бъдеще под тяхно
ръководство. Тези дни ми дойде на ум, че герберският кабинет ужасно много прилича
на циганките, дето се въртят около болниците. Избират угрижени и съсипани хора,
които излизат от здравното заведение след посещение на близки и им предлагат
„хубава новина”. След няколко минути депресираните хора си тръгват обрани и... със
същите проблеми.
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Тези дни отново министър от сегашното правителство обяви, че страната ни уверено
излиза от кризата. Вече не броя колко пъти (май над 40) герберите, също като
“ясновидките” около големите болници, окрадоха и последните надежди на обикновения
българин за по-добър утрешен ден.

Най-трагичното е, че ГЕРБ ограби до шушка свободата, която имаше българския народ.
А пък всеки човек се нуждае от свобода на базата на две фундаментални основания:
първо, защото е жив организъм. Второ, поради това, че е трябва да живее духът в него.

Ако искаме да имаме бъдеще, ще трябва по най-бърз начин да разберем , че за да
обичаме, творчески да съзерцаваме, да изследваме и да творим, е възможно ако в
човека живее и се развива свободен неговия тдух. Единствено по този начин сърцето
вдъхновява и буди съвестта. ГЕРБ за две години изпрати в кома чувството за собствено
духовно достойнство на българския народ, чувството за чест и присъщият органичен
инстинкт за самосъхранение на духа на нацията.

През есента народът ни ще е изправен пред изпит, който има значение и за нашите
деца и внуци. Пред урните ще се реши бъдещето на нацията. Надявам се, че няма да
бъде временна ремисия, а истинско и окончателно излекуване от тежката болест,
наречена ГЕРБ.

По-малко ГЕРБ, повече светлина в тунела! Повече надежда за идните поколения!

{jcomments on}
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