ГОСПОДИН ТОНЕВ: ЗАЩО
ПОДКРЕПЯМ И УЧАСТВАМ В
ПРОТЕСТИТЕ

Това е протест, съпротива срещу произвола на една самозабравила се в надмощието си
управленска власт, доминираща на всички нива в обществото и срещу корупцията на
цялостната политическа система.
Това е протест срещу скритата, криминална власт, ограбваща България.
Искат се оставките на министър-председателя Борисов и на главния прокурор Гешев, защото
утвърждават и крепят олигархично-мафиотския модел, който закотви България на първо
място по бедност и корупция в Европейския съюз.
За мен този протест съдържа в себе си и ценностно измерение. Защото главната причина за
нашите обществени, икономически и социални проблеми е духовният упадък. Намирането на
собствен български път на духовно обновление и изграждането на нормална държавност чрез
стабилни институции може да бъде отговор на духовното обезличаване на нацията.
Ядрото на протестите са младите хора – поколението, което сега или след години е призвано да
поеме съдбините на българския народ в ръцете си. Младите искат да си върнат държавата,
защото не я чувстват своя. За тях лъжата, върху която се изгражда самозабравилата се власт, е
непоносима.
Вечен въпрос за всяка власт и властници, изпаднали в плен на самозабравата, че са всесилни.
Защото тяхното всевластие е изградено върху лъжата. Солженицин описва едно обикновено
средство на човешка съпротива: „Никога от нищо няма да можем да се откопчим, ако
продължаваме всеки път, всеки ден да го припознаваме, да го прославяме и заздравяваме, ако
не се оттласнем поне от най-чувствителната му точка. От лъжата.
И това ще е вече една пукнатина в мнимия пръстен на нашето бездействие! В противен случай
– ще се превием още повече и ще изчакаме.” Това може да го стори всеки.
Имам приятели и познати, с които споделяме общи ценности, но които не участват на
протестите. Не се съмнявам в тяхната добросъвестност като хора, те са скептични заради
представителите на партии, наследници на БКП, които са на протестите и които също
изграждаха олигархично-мафиотския модел. И съществува риск след предсрочни избори

протестите да доведат на власт същите.
Съмнението в президента Радев за възможна промяна в геополитическата ориентация на
България и за злоупотреба със служебния кабинет при предсрочни избори е легитимно.
За хората, които имат памет за миналото, разграничаването е лесно. Но това са тежки въпроси
– да участвам ли при тези очевидности или не. Коя е правилната позиция?
Великата книга на индуизма Гита дава отговор на безпокойството и колебанията, да се включи
ли човек при неясни обстоятелства в общи усилия или не – да ги отбягва. Този отговор гласи:
„Изпълнявай дълга си както ти е предписан, защото да действаш по този начин е по-добре,
отколкото да не действаш”. Придържането към този принцип е дълг.
И личният ми човешки мотив като баща. На различни места, по различно време в протестите
участват най-обичаните хора в моя живот – синът ми и дъщеря ми.
Моето място е до тях!
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