Уж десни, а с агенти на Държавна сигурност в листите
Написано от Христо Христов
Понеделник, 19 Октомври 2015 16:48

Каква е приликата между БСП, ДПС, ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ и всички други
парламентарно представени партии и коалиции на предстоящия местен вот на 25
октомври 2015 г.?

Че всичките са номинирали в листите си сътрудници на тоталитарните комунистически
служби. Това не е нов виц, а жалката истина. Тя блесна отрезвяващо в края на миналата
седмица, когато Комисията по досиетата обяви проверката за принадлежност към
комунистическите служби на регистрираните за местните избори кандидати за кметове
в страната.

Проверката показа, че всички парламентарно представени партии и много от тези извън
парламента са включили в листите си сътрудници, работили за комунистическата
система и нейния репресивен апарат. Негативната класация се води от БСП с 60 души,
следвани от ГЕРБ с 41, ДПС – 39, АБВ – 15, Реформаторски блок – 11, НФСБ – 7, ВМРО
– 6, „Атака” – 5 и БДЦ – 4 ( виж пълния поименен списък – ТУК ).

И ако за партии като БСП, ДПС и АБВ, които кръвно или поради явни зависимости са
свързани с тоталитарния комунистически режим и неговите служби, този факт не
трябва да предизвиква учудване, то за определящия се, че изповядва дясна политика
Реформаторски блок е срам и позор!

Онова, което за много демократично мислещи българи се смята за недопустимо, беше
допуснато от т. нар. реформатори. С този акт те погазиха основни принципи, залегнали
в битката за демокрация в България преди 26 години. И сами се сложиха под общ
знаменател с партии, проводници и защитници на комунистическото наследство и
неговата паралелна власт през всичките години на прехода.
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Какъв десен си, след като издигаш сътрудници на Държавна сигурност във властта?!
Що за неадекватно поведение за десни политици, когато след станалия ясен като бял
ден факт, че си номинирал сътрудници, не правиш нищо да се разграничиш от тях и да
свалиш политическо доверие?!

Какъв морал и воля за реформи, когато не си разбрал, че реформата, която стои на
първо място пред всички останали реформи е декомунизирането на
посткомунистическата ни родина?! Така както направиха реформаторските партии и
мнозинства най-напред в Чехия, Полша, Унгария и дори в Румъния (по-късно).

Реформаторският блок повтаря една стара болест на СДС. Когато той взе властта през
1997 г. много бързо бяха забравени всички обещания за справяне с комунистическата
система. Нито досиетата бяха отворени, както трябваше, нито беше направена
лустрация, нито беше ограничено по какъвто и да е начин влиянието на паралелната
власт на комунистическите наследници и техните братя по сърце и оръжие от
комунистическите служби.

След като изпусна властта през 2001 г. и остана в опозиция СДС веднага започна да
говори за досиета, лустрация и сянката на Държавна сигурност. Днес сме свидетели на
абсолютно същото безразличие и самозабравяне от страна на партиите и лидерите в
Реформаторския блок, някои от които претендират да са наследници на автентичното
дясно в България.

ГЕРБ пък демонстрира поредната стъпка назад в една непоследователна политика по
отношение на партия, която твърди, че е дясноцентристка. Със своите 41 кандидати с
досиета само сред издигнатите за кметове партията на Борисов прави голямо
отстъпление в сравнение от местните избори през 2011 г., когато лично шефът на
предизборния щаб Цветан Цветанов обяви, че ГЕРБ ще извърши предварителна
проверка за принадлежност за своите кандидати. Такава действително беше
извършена, макар ГЕРБ да не се съобрази напълно с разкритите сътрудници и не
отстрани някои от тях от листите си.

Досега не сме чули причината, поради която ГЕРБ се отказа от политиката, възприета
през 2011 г. Вероятно няма и да чуем логично обяснение. Какъв е смисълът от това да
отчиташ, че си предал архивите на ДС (екипът на Цветанов през 2010 г.) на Комисията
по досиетата, че няма да допускаш назначаването на посланици агенти и ще оттеглиш
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вече назначените (2011), че няма да има сътрудници на ДС в правителството ти (2011 г.
и 2014 г.), когато на местните избори си издигнал цяла рота кметове с досиета?

А тази цифра без съмнение ще набъбне значително след разкриването на кандидатите
сред общински съветници. Това ли са хората – сътрудниците работили за един
тоталитарен режим – на които ще разчиташ да променят селата, градчетата и
по-големите населени места в страната? Немислимо е за демократи, за жертвите на
комунизма, за техните семейства.

Отдавна сме престанали да имаме илюции, че в България съществува политическа сила,
която да извърви докрай пътя на реформите и да я направи нормална държава, върху
която да не тегнат зависимостите от комунистическото минало, но все пак човек има
някакви минималнинадежди. Е, с подхода към местните избори Реформаторският блок
и ГЕРБ показаха, че и тези надежди са големи. Особено във време, когато, опиянен от
властта, си свалил маската на политическото лицемерие.
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