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Усещайки, че среднощното бдение в пленарната зала на герберите, част от настоящите
им коалиционни партньори от ОП и кандидати за нови такива от ДПС, ще има тежки
последици за ГЕРБ, Борисов заряза евангелските притчи. И, едва завърнал се от
конференцията по сигурността в Мюнхен, свика Централната изпълнителна комисия на
партията, чрез която нареди на депутатите си да възстановят старото положение на
преференциалния праг и да изберат нова ЦИК. Ултиматумът на Нинова хвана дикиш! Но
от БСП заявиха, че няма да се върнат в НС, докато не бъдат отменени всичките
поправки в Изборния кодекс: отлагането на машинното гласуване, одобрението с просто
мнозинство на решенията на изборните комисии, отнемането на правото на гражданите
на индивидуална касационна жалба до ВАС и др.

Ето как не държавата, а ГЕРБ беше „прекарана през иглени уши“, за да не остави
впечатлението, че се готви за служебна изборна победа. При това, отстъпвайки уж с
неохота на капризите на ДПС, с което никога нямаше да се коалира. Друг е въпросът,
дали иглата, през чиито уши Борисов се опитва да прекара държавата, не е счупена
както в едноименния разказ на Чудомир. Там двама старци се опитват да вдянат конец в
ушите на една игла на светлината на огнището и се упрекват взаимно, че са одъртели.
Събудена от караницата, внучката им погледнала иглата и казала, че тя няма уши,
понеже е счупена.

Както и да е. След като пропагандаторите на правата герберска и евроатлантическа
вяра, като Тома Биков, Спас Гърневски, и „присъдружните“ на правителството „медийни
чучулиги“ като Илияна Беновска, Любо Огнянов, Георги Коритаров, Антон Тодоров и
други, плюс говорителите на ДПС като Йордан Цонев и Хамид Хамид ни бомбардираха
дни наред от телевизионния екран в полза на поправките в Изборния кодекс, не е ли
време да си посипят главите с пепел? Защото те буквално „измадуриха“ такива
нелепости, че заслужават да бъдат намазани с катран и оваляни в перушина. За
подаване на оставки от тяхна страна не смеем и да мечтаем. Но при такъв кадрови и
медиен пълнеж, не се учудваме, че Борисов предпочита да стои в чужбина,
симулирайки независима външна политика. Толкова независима, че отразява като ехо
казаното от Вашингтон, Лондон, Париж, Берлин и Брюксел, и дори от техните посланици
в София.

Сагата с „изпраните“ в „Инвестбанк“ петро долари на венецуелската държавна
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компания PDVSA и отравянето през 2015 г. на оръжейния търговец Емилиян Гебрев е
показателна за лицемерието на „големите началници“. Защото тези пари са дошли в
България, преминавайки през американски и швейцарски банки, а само нас обвиняват в
бездействие към „прането“ на пари. Стигна се дотам, че американският посланик Ерик
Рубин даваше думата на домакина Борисов на пресконференцията в МС, на която
присъстваха шефът на МВР Младен Маринов и главният прокурор Сотир Цацаров.
След това Рубин „инспектира“ и БНБ. Докато британският посланик Ема Хопкинс
изслуша обясненията и оправданията на премиера Борисов по случая с отравянето на
Гебрев, който сайтовете „Bellingcat“ и „Insider“ навързаха в една верига със случая
„Скрипал“. Понеже според тях един и същи агент на ГРУ бил посетил България и
Великобритания преди въпросните отравяния. Но ако българските специални служби
са проспали пътуванията на Сергей Федотов или Денис Вячеславович в България, защо
английските им колеги не са задържали преди или след отравянето на Скрипал в
Солзбъри? Или, защо американските борци с прането на мръсни пари не са осуетили
паричния трансфер на венецуелската държава към Европа? На какво ще ни учат сега?
На безхаберие, каквото си имаме в излишък ли? Май просто ни „показват сопа изпод
абата“, както казват турците..

„Западните посолства взеха България на ръчно управление“, обобщи ситуацията
вестник „Сега“. (15.02.2019). А сайтът „Insider“ отбеляза, че България била не само хъб,
а и мишена на руското разузнаване в Европа. Ако и двете твърдения са верни, България
изглежда като заека, за който два лъва взаимно се избили, докато той лежал пиян. А
като изтрезнял си казал: „Като си пийна, не знам какво правя!“

Очевидно нито Русия, нито Западът не вярват на Борисов. Да речем че Москва разбира,
че България не е суверенна дори при газовите доставки, но защо и Вашингтон и Лондон
ни гледат с подозрение, въпреки „успешното“ европредседателство и „политическото“
решение за закупуване на американските изтребители F-16 Block 70? Нещо повече, тук
ще провеждат разследване британски и американски специалисти по прането на пари и
отравянията с „новичок“. „Доверяй, но проверяй“ – тази руска поговорка обичаше да
цитира покойният американски президент Роналд Рейгън. Очевидно нищо не се е
променило от тогава във вижданията на Белия дом към раболепните му съюзници и
партньори: презира ги, но ги търпи, защото са „наши кучи синове“. Толкова „молитвени
закуски“, толкова снимки с високопоставени представители на Белия дом, а резултатът
никакъв! Империите нямат приятели, а само васали!

За такава ли България мечтаеше Васил Левски, на който миналата седмица отбелязахме
146 годишнината от гибелта му? Къде е бленуваната от него чиста и свята република?
Къде е онова „И Българско да гърми най-бляскаво, като едничка държава в цяла
Европа!“?
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Днес България е „едничка“, но по своята бедност и корупция. И като компенсация за
потъпканите идеали на Апостола, някои патриотари настояват БПЦ да го канонизира за
светец. След това ще палят свещи пред иконата с неговия образ и ще се молят да не
възкръсне и им потърси сметка. Искат да бъде канонизиран, за да имат основание да
не се равняват по него: със светец не могат да се сравняват, нали? Но и без
канонизиране Левски си е издигнал паметник неръкотворен. Що се отнася до онези,
които се греят на запалената от Дякона светлина, по-скоро камила ще мине през иглени
уши, нежели те да се съизмерят с неговата безкористност и жертво готовност.

3/4

България: НОВА КОАЛИЦИЯ СЕ ПРОВИРА ПРЕЗ ИГЛЕНИ УШИ
Автор: Петко ПЕТКОВ

Американският посланик Ерик Рубин даваше думата на домакина Борисов на
пресконференцията в МС, на която присъстваха шефът на МВР Младен Маринов и
главният прокурор Сотир Цацаров. След това Рубин „инспектира“ и БНБ. Докато
британският посланик Ема Хопкинс изслуша обясненията и оправданията на премиера
Борисов по случая с отравянето на Гебрев.
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