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„Една идея, която не е осъществена, не е нито победена, нито пък опровергана; една
необходимост, дори отложена, не става от това по-малко необходима – тъкмо напротив,
само идеите, които не са се изхабили или компрометирали, тъй като са останали
неосъществени, продължават да въздействат на всяко поколение като елемент за
нравствено издигане. Само те, все още неосъществените, се възраждат непрестанно“.

Стефан Цвайг, „Заветът на Еразъм“.

Тази мисъл на великия австрийски писател, не доживял края на Втората световна война
и разгрома на хитлеризма, е напълно приложима и към идеята на патриотизма,
експлоатирана и компрометирана за съжаление от т.нар. „Обединени патриоти“ в
България. Всъщност всяка велика идея може да бъде посрамена по два начина: като се
откъсне от интереса, или като се размахва като оправдание и прикритие на егоистични
групови, котерийни и лични цели. Цялата следосвобожденска история на България,
неколкократните опити за осъществяване на националния идеал – обединението на
всички българи в една държава чрез война с всичките ни съседи, присъединявайки се
от страна на късогледи управници към лагера на някоя привидно печеливша, но накрая
оказала се губеща велика сила, доказват правотата на Цвайг. А именно, че само
неосъществените идеи могат да служат за нравственото възвисяване на идните
поколения.

Патриотизмът, като една искрена и безкористна любов към род и родина, не може да
бъде монопол на никоя партия или политическа персона. И, когато някой политически
джамбазин претендира единствено той да е олицетворение на българския
патриотизъм, не бива да се вярва и на една негова дума. Не може да има съмнение в
патриотизма само на падналите за свободата и независимостта на България.
Останалите живи могат да се изкушат от възможността с патриотични лозунги да
вземат властта и да я употребят за цели, които нямат нищо общо с народния интерес.
Ръководители, които бързат да ни присъединят към политически, военни и други
съюзи, без изобщо да се допитат до гражданите, обикновено водят страната до
национални катастрофи.
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За щастие, така наречените „Обединени патриоти“, залепили се за ГЕРБ и Бойко
Борисов, се саморазобличиха, преди още страната ни да катастрофира непоправимо. Но
със своя скандален театър, на практика върнаха на ДПС ролята на балансьор и ад-хок
го въздигнаха за коалиционен партньор на ГЕРБ. А уж щяха да го „изчегъртат“ от
властта, както уверяваше Валери Симеонов. В духа на народната приказка за тримата
братя и златната ябълка пазена от триглава ламя, те също сформираха своя си тройна
коалиция, но тя твърде скоро заприлича на притчата на Доньо Донев. Накрая стана
двойна, „отсичайки“ сама третата си глава – партия „Атака“ на Волен Сидеров. Друго и
не можеше да се очаква, след като от самото начало участниците в това приключение се
разчекваха между Русия, Украйна и САЩ, проявявайки единство само в усвояването на
привилегиите и всевъзможните други облаги от пребиваването си във властта. Макар и
да участват във всички авантюри на управляващите, те дори не споделиха
отговорността за провалите на правителството, а стовариха върху избирателите и
собствената си вина за неизпълнените предизборни обещания. Ако избирателите,
санким, ги били подкрепили по-масово, ако били вкарали в НС повече „патриотични
депутати“, въпросът с минималната пенсия от 300 лв. щял да бъде решен, но с 24
депутати – толкова! А след развода с „Атака“ двойната вече коалиция ще има още
по-малко възможности да влияе върху правителството. След като снеха Сидеров от
поста председател на ПГ на ОП, съпартийците на Каракачанов и Симеонов обявиха, че
са го изключили и от ПГ, заедно с Павел Шопов и Десислав Чуколов. Останалите
четирима депутати от „Атака“ – Явор Нотев, Николай Александров, Станислав Станилов
и Маргарита Николова, трябвало сами да решат, дали да останат в ОП, или да
последват своя лидер: като независими депутати, или като извънпарламентарни
опозиционери? На сбирката на малката коалиция от 24 юли, хората на Каракачанов и
Симеонов бяха сюрпризирани от присъствието на поканените от Сидеров
представители на медиите и най-позорно напуснаха последното полесражение, с което
само потвърдиха обвиненията на Сидеров, че предпочитат задкулисието. Обаче, за
напускане на правителството никой от циганския патриотичен катун не спомена. Тоест,
като малка коалиция може да са разделени, но всички поотделно ще пазят голямата
коалиция с Бойко Борисов, понеже в него е и хлябът, и ножът. Така либералът Васил
Радославов оправдавал коалицията си с консерваторите: „Партията трябва да се
понахрани!“ Позиция, за която Сталин би казал, че е много удобна, но е изцяло гнила.

Нека обаче си зададем въпроса с какво друго ще се запомни участието на т.нар.
„Обединени патриоти“ в изпълнителната и законодателната власт?

Първо, с това, че се забъркаха в корупционната афера наречена „Великата българска
ограда“;

Второ, с преобладаващото в обществото мнение за продажба на удостоверения за
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български произход от страна на Държавна агенция за българите в чужбина,
контролирана от ВМРО;

Трето, с борбата на бившия вицепремиер Валери Симеонов срещу шума в черноморските
курорти и лобирането му за втория лифт в Банско.

Четвърто, с изгонването на същия от правителството, заради „шепата кресливи жени,
които манипулират общественото мнение, изкарвайки на студ и пек своите уж болни
деца“. Ще се запомни и хорото под прозорците на МС, с което майките на деца с
увреждания отбелязаха изпъдицата на хлевоустия вицепремиер и лидер на НФСБ
Валери Симеонов. За такова внимание той можеше само да мечтае! Което не му попречи
веднага да насади в МС своя началник на кабинет, а преди седмица да гласува хем
против ветото на президента за изтребителите, хем против ратификацията на
договорите със САЩ. Същинско раздвоение на личността!

Другият вицепремиер и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов пък се оплете в
сделката за американските изтребители F-16 Block 70 и ремонта на руските Су-25. И
поведе такава „борба“ за защита на националните интереси, че накрая прие всички
условия на американската страна почти като ултиматум за безусловна капитулация. А от
толкова генерали в НС, не се намери и един, който да се възмути от капитулантското
поведение на министъра на отбраната. Всички твърдяха, че щом сме избрали
евроатлантическата ориентация, длъжни сме непременно да купим американски
самолети, въпреки че още никой не е летял на такива. Просто, защото не е построен
заводът за тяхното производство. И, защото самите F-16 Block 70 са още на чертожната
дъска. С други думи, България си купува котка в чувал, но засега чувалът е празен!
Чест на пагона ли?! България над всичко ли?! Друг път.

Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров, въпреки привидното си несъгласие с действията на
правителството, не оттегли от него, нито от групата, преговаряща със САЩ за
изтребителите, своя министър на икономиката Емил Караниколов. Накрая беше
низвергнат от ПГ на ОП, заедно със съпартийците си Павел Шопов и Десислав Чуколов.
Каракачанов обяви коалицията за несъществуваща, Искрен Веселинов го опроверга,
Волен Сидеров заяви, че не той, а Каракачанов и Симеонов са разтурили коалицията.

Боже, Боже! Как всичко се повтаря! Съдбата на коалиция НО „Атака“, която при
съдружните тогава Симеонов и Сидеров, разтуриха, за да употребят целия морален
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капитал на „Зора“, трупан честно и безкористно цели 15 години, се повтаря отново. И не
се и смисля дори, че и утре тази кауза за България – патриотизмът – ще е необходима.
Има все пак нещо пророческо в думите на Сидеров, че от ВМРО са „нулирали“ и Валери
Симеонов и при първия удобен случай ще го отсвирят. Съюзници, разбойници! Но,
макар да намекнаха за напускане на парламента, от „Атака“ пак не обявиха, че ще
прекратят участието си в правителството. Напротив, наблегнаха на коалиционното
споразумение с ГЕРБ, което било подписано и от Сидеров. Излиза че властта им е
по-мила от голия патриотизъм и показната русофилия.

Още повече, че последните две са си направо „бош лаф“, докато властта е източник на
реални облаги. На фона на субсидията от 1 лев за действително получен глас,
влизането им в следващото НС без мощна финансова подкрепа, от бизнеса или от други
източници, изглежда мираж. Пред вратата на Бойко Борисов чакат жертвоготовни
оферти за „споделяне на отговорността“ – разбирай на облагите - Веселин Марешки и
Мустафа Карадайъ. Ето защо от ГЕРБ не изглеждат разтревожени за „стабилността на
управляващото мнозинство“. Когато пък главен прокурор стане Иван Гешев, дори
сгафилите с евтини апартаменти и къщи за гости, както и виновните за изтичането на
личните данни на милиони граждани от хакнатите масиви на НАП, могат да се чувстват
недосегаеми. Остава някой като бившия градски прокурор на София Николай Кокинов
да каже на Борисов: „Шефе, нали ти си го избра!“

Страната се тресе от скандала „НАП-лийкс“, а виновниците за изтичането на лични
данни ни успокояват, че нямало нищо страшно: само 189 души трябвало да си сменят
личните документи. В Североизточна и Югоизточна България върлува африканска
чума, която унищожава свиневъдството, а министърът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева и служителите на Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ) избират места, където да заравят стотици хиляди прасета, въпреки
рисковете да заразят подпочвените води. Министър-председателката на Румъния
протестира, задето българските управлявници заблуждават Европа и света, че
африканската чума върлува и в Румъния и двете страни били подали прошение до ЕК
за помощ от 70 млн. евро. Турските медии предупреждават и за чума по дребния рогат
добитък в 20 махали на община Бергама, вилает Измир („Джумхуриет“ - 27.07.2019), а
г-жа Танева рапортува как следваме европейската карта за справяне с проблема и
какви мерки взема гръцкото правителство против пренасянето на чумата откъм
България. А защо правителството не направи нищо да предотврати избиването на
овцете и козите в Странджа миналата година, както и за спасяването на
свиневъдството през това лято? 133 километровата ограда от бодлива тел, издигната
по границата с Румъния между Силистра и Дуранкулак уж, за да спира преминаването
на дивите свине от Румъния, стана обект на присмех. Оказа се, че четириногите
грухчовци просто я прескачат, без да се впечатляват от мириса на вълчата урина, с
която я поливаха. Депутатът от ДПС Бюрхан Абазов разказва виц, че до тази ограда, за
която бяха похарчени 1,5 млн.лв., е било намерено само едно мъртво диво прасе, което
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било умряло от смях! Да се чуди човек дали да се смее или да плаче?! И на този фон,
патриотите в НС, които са надежда и упование на голяма част от избирателите, се
карат като цигани, когато крадат булка! Какво прави по това време премиерът-слънце
Бойко Борисов? Избягва кризисните райони и позира за снимки с директори на
българските училища в чужбина, събрани в Пловдив. Даже се похвали, че те се редели
на опашка, за да се снимат с него. Как да не му кажем, че и пред Мавзолеите на Ленин
и Димитров се образуваха дълги опашки, ама никой от мумифицираните вождове не се
похвали нито пък възкръсна от това внимание! Борисов е на власт повече от 10 години
не заради някакви грандиозни успехи на управлението, а благодарение на апатията и
отчаянието, обхванали 70% от гласоподавателите на най-бедната страна в ЕС. След
като добрият ни народец изтърпя толкова калинки да се учат да бръснат върху главата
му, Господ го наказа и с африканска чума по овцете, козите и свинете! Каза ми Господ,
колкото да не питаме кой има интерес от това. Защото целта на занятието е прозрачна:
да се разчисти терена за излишъците от свинско месо, там, където в Европа е вповече.
Както се казва – нищо лично! Бизнес! Само дето няма власт, която да изобличи
поредната изкуствено създадената епидемия. И на фона на днешната българска
драма, в която и народът ни измира, нашите патриоти водят пунически войни кой да
заслужи похвалата на Бойко Борисов. Няма го Цветанов да ги сдобрява, а и
Каракачанов изглежда е загубил синята си каска. След като вкара двама евродепутати,
той вече е в друга категория: голям лидер, ако не от глобален и европейски, то поне от
балкански мащаб! Валери Симеонов, който пък се издъни на европейските избори с
нефелата „Коалиция за Валери Симеонов“, може само да приглася на Каракачанов, без
да клати лодката на управлението. А Сидеров и „Атака“ ще чакат подходящия момент, за
да вземат реванш. Вече не може да се играе дори ролята на „златен пръст“, защото
мераклии за тази роля - дал Господ! Страхът от изгубването на привилегиите, това е
хоросанът на коалицията между Борисов и тримата патриоти. При това положение
единственият шанс България да се измъкне от мъртвата хватка на ГЕРБ и техните
присъдружни, е Борисов сам да хвърли пешкира и да отръска налепилите се по снагата
му кърлежи. Патриотични, либерално депесарски, или волеви – все едно! Има явни
признаци, че му е омръзнало да управлява потъващи корита и да отговаря за
безхаберието – собственото и на назначените от него „калинки“. Но и Борисов не е
суверенен да напусне, когато пожелае, а ще си тръгне едва когато му заповядат това от
Вашингтон. Или, когато народът излезе на улиците, както през януари-февруари 2013 г.
Единственият начин да се накарат българите да съжаляват за днешната власт, е след
кадрите на ГЕРБ и ОП да дойдат още по-некомпетентни и арогантни „калинки“. Тогава
ще признаем правотата на преценката, че 2019 г., е била по-добра от 2020 г., която на
свой ред ще е по-добра от следващите години. Злото няма дъно!

На България не й трябват три „патриотични“ партии, обединени или разделени, а хора,
които като Левски да могат да кажат: „Аз съм се обещал на отечеството си жертва за
освобождението му, а не да бъда кой знае какъв“ (В. Левски, Писмо до Филип Тотю 01.03.1871 г.). В този смисъл ние, в „Нова зора“, заявяваме, че изповядваме разбирането
на Стефан Цвайг, че „Една идея, която не е осъществена, не е нито победена, нито пък
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опровергана!“ И ние никога няма да се примирим с подготвяната гибел на България. Ще
оттече мътната вода и с нея всички безхаберници и нахлебници!

И България ще пребъде! Въпреки всичко!
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