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Родолюбие
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРЕВОЖНИ МОМЕНТИ В
РЕЧТА НА ДОГАН

ДИРЕКТНИ ОБВИНЕНИЯ КЪМ
ДЪРЖАВАТА, ПОДКРЕПА ЗА ИСЛЯМИСТИТЕ, НАМЕЦИ ЗА
ТЕРИТОРИАЛНО РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
Покрай последните театрални изпълнения на ромът-татарин
Доган и неговата етно партия, малко хора обърнаха внимание
на речта, която той изнесе. Защитавайки някаква
постмодернистична идея за бъдещето на ЕС и
противопоставяйки се на националната държава, той казва
следеното:
"Постмодернизмът пасва повече на ЕС на регионите. Тоест,
единствената базова география, в която ЕС може да се утвърди
като безалтернативен интегриращ субект, за разлика от
политическата география на националните държави...".
В други интересни части от речта Доган говори за
"виртуална турска опасност" :

"Неслучайно основният предизборен трик на нашия ГеройСпасител не е някаква програма или модел за развитие на
България, а "събуждането на инстинкта на българина за
оцеляване". Разбира се, това внушение задължително се
свързва с виртуалната турска опасност и с ДПС като продукт
на Османското културно наследство на Балканите."
Най - интересна обаче е последната част от изказването на
Ахмед. Тук той директно говори за бъдещия етнически модел в
България - последен стадий преди новото турско робство:
"ТРЕТИЯТ ПРОБЛЕМ, който искам да поставя на вашето
внимание, е по-скоро към Европейската либерална общност.
Става въпрос за актуалното състояние, както и за
перспективата на етнорелигиозните малцинства в ЮИЕ
(Югоизточна Европа) , т.е. на Балканите..... Очевидно е, че
икономическата криза катализира чувството за историческа
справедливост, както и различни архетипове за разломи в
Историческото време... Бях неприятно изненадан, когато във
връзка с честванията на 100- годишнината от Балканската
война почти всички страни реагираха еднозначно за нарушена
историческа справедливост спрямо нейните географски
резултати.... А доколкото се отнася до етно-религиозните
малцинства, те могат да се превърнат в Генератори на
Европейска Заедност на Балканите. Разбира се, всичко се
свежда до статуса на малцинствата в националните
държави. В тази връзка ми е и предложението към
Европейските либерали, а именно, необходима е
концепция за даване на "статут на европейско
малцинство" на рисковите малцинства в ЕС, в частност
на малцинствата на страните от ЮИЕ.... Защото
Заедността е заложена в ценностния код на Евроидеята. А на
ДПС й подхожда да има директна комуникация с
Брюксел. (може би като представител на независима
територия - б.ред.)

По - нататък Доган прави директен паралел между
себе си, ДПС и ислямистите съдени в Пазарджик,
обвинявайки директно България в произвол:
"Когато преди половин година се запознах с обвинителния
акт срещу 12-те имами по делото в Пазарджик, се стреснах. Те
бяха обвинени по същите членове от " глава първа" на НК, по
които аз бях осъден за противодържавна политическа дейност
преди 27 години, по време на Тоталитарния режим. И найстранното беше, че в съдържанието на Обвинението основните
аргументи бяха изфабрикувани на базата на допускането, че
по-различната интерпретация на кораничните текстове води
до застрашаване на националната сигурност!? Използвам
случая да благодаря на Европейските либерали за
разбирането и подкрепата по този казус на либералния форум
в Дъблин. Подобни събития са изключително тревожни и
опасни. Това е произвол на държавата спрямо правата и
свободите на гражданите й. В личностен екзистенциален
смисъл се случи така, че преди 28 години се наложи да
променя управляващите параметри на живота си, защото се
осмелих да се противопоставя на подобни изстъпления срещу
правата и свободите на човека и на малцинствата в България.
Това стана възможно, защото имаше хора с кураж и
самосъзнание да се борят за Свободата* Част от тях са тук, в
тази зала. Използвам случая да ги поздравя. Но тази борба
може да продължи по-нататък само с директната
подкрепа на Европейските либерали и на институциите
на ЕС. (и крайната й цел ще е най-вероятно
териториално отделяне от България - б.ред.)... Тъкмо
затова борците за Свободата трябва да имат правото на
свободен избор - кога да се оттеглят от нагнетения терен на
борбата за права, свободи и Демокрация, за да предоставят
възможността на други да поемат щафетата..."(може би на
ислямистите - б.ред.).

На всеки здравомислещ Българин му става ясно за
каква "свобода" намеква Ахмед и го подкрепят
европейските либерали.
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