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Не чак толкова отдавна страната ни бе потресена от скандален запис, от който се
разбира, че след ходатайство на президента Първанов премиерът Борисов е прекратил
проверка в завод, собственост на контрабандист на бира, на т. нар. Мишо Бирата. Цели
ят народ разбра, че двамата първи държавни мъже закрилят тежко престъпление и
също така престъпно осуетяват намесата на правораздаването. Ако това се бе случило
в някоя що-годе правова държава, никакви имунитети нямаше да спасят нито Първанов,
а още по-малко Борисов.

Сега страната е свидетел на нови, още по-големи скандали, чийто герой този път е
само премиерът. Седмичникът “Свободен народ” извади на бял свят нагло писмо
на водещия се за главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, чийто автор се обръща
към министър-председателя с молба да притисне Националната агенция по
приходите да прекрати ревизия срещу мюфтийството.

Разследване на “Свободен народ” доказва, че скоро след това данъчните задължения
на мюфтийството са намалени от 15 млн. на 3,5 млн. лева. Ако премиерът наистина се е
замесил в тази афера, то с неговата “помощ” от държавата са окрадени над 11 млн.
лева! Това също изисква спешна намеса на прокуратурата, но като се има предвид
досегашната практика, и тези безобразия ще бъдат заметени под килима на
безгръбначните ни правоохранителни органи.

От писмото на т. нар. мюфтия до премиера на Републиката обаче изскача и още един
нелицеприятен факт. Както е известно, повече от две десетилетия депесарите
безуспешно се напъваха да сменят наследения още от времето на социализма главен
мюфтия Недим Генджев с по-удобен за тях човек. Но въпреки че дълги години
разполагаха с всички лостове на властта, не успяха да постигнат това по
законосъобразен път. Неслучайно висшите магистрати неведнъж отказваха да
признаят за легитимна пробутваната им от ДПС персона. Въпреки натиска на Турция,
на американския и други посланици българските съдии и правителства в продължение
на години отстояваха законността. И вероятно щяха да я отстояват и досега, ако
кормилото на изпълнителната власт не бе поето от Бойко Борисов.
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Във вече цитираното писмо на Мустафа Алиш Хаджи до българския премиер с
молба за застъпничество пред НАП на г-н Борисов се изказва и жежката
благодарност на автора му, както и на турския посланик в София за това, че
министър-председателят е съдействал пред Софийския апелативен съд за
отстраняването на нежелания от ДПС главен мюфтия Недим Генджев. Пищни
ориенталски
благодарности се отправят и към вицепремиера Цветанов, който помогнал на
самозванеца Мустафа Алиш Хаджи да си върне главното мюфтийство
. Срещу това авторът на писмото обещава подкрепата на ДПС за ГЕРБ при вече
отминалите местни избори, както и на предстоящите парламентарни избори.

Какви още злоупотреби е извършил и извършва с властта си г-н Борисов, народът
тепърва има да научава. Едно е сигурно – в една що-годе демократична страна и
досегашните му подвизи щяха да бъдат предостатъчни.
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