БКП става БСП, отказва се от масовите репресии в „името на светлите идеали на социализма”
Написано от Христо Христов
Събота, 04 Април 2020 19:51

Преди 30 години, на 4 април 1990 г. Българската комунистическа партия е принудена да
смени името си на Българска социалистическа партия, за да се разграничи от
тоталитарния комунистически режим, който изгражда по съветски образец и, по
времето на който подлага на многобройни репресии българския народ.

Днес БСП е забравила тази дата

Днес БСП е забравила тази дата, а нейното ръководство начело с председателят ѝ
Корнелия Нинова вероятно и да не знаят подробности за нея.

По ирония на съдбата наследницата на партията, създала с помощ от Кремъл
тоталитарна диктатура в България, след като през 1947 г. унищожава политическата
опозиция, днес обвинява правителството в... диктатура, заради извънредното
положение, което парламентът гласува за справяне с пандемията от коронавирус,
обхванала целия свят.

Прави го това в ролята на опозиция. През изминалите 30 години БСП два пъти
управлява самостоятелно и остави само катастрофи след себе си.
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Двете катастрофални самостоятелни управления на БСП - истинската визия

През 1990 г. печели първите свободни избори (през 1997 г. прокуратурата установява,
че изборите са фалшифицирани) и продължава да управлява с последното
комунистическо правителство на Андрей Луканов.

През ноември същата година то подава оставка заради отказ да извърши необходимите
болезнени реформи и завещава финансова криза, празни магазини и ценови шок за
българското общество. В историята това време остава като гладната Луканова зима.

В края на 1994 г. БСП печели парламентарните избори с мнозинство, което ѝ позволява
да състави самостоятелно правителство начело с тогавашния ѝ лидер Жан Виденов.

Две години по-късно БСП оставя невиждана финансова катастрофа, хиперинфлация,
рухнала банкова система и зърнена криза.

Впоследствие тя управлява в коалиции (тройната с кабинета Станишев 2005-2009г. и с
ДПС с кабинета Орешарски 2013-2014 г.).

Сайтът desebg.com припомня от какво се отказа БКП преди 30 години, когато приема
името БСП.

Стефан Продев: да скъсаме завинаги с тежките грехове и злини,

извършени от бившата партийна олигархия
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Новината, че БКП си сменя имено е оповестена на митинг на БКП пред мавзолея на
Георги Димитров. Съобщава я главният редактор на току що сменения с „Дума” в.
„Работническо дело” Стефан Продев.

„Нейното преименуване [на партията] е политически и обществен акт с огромно
значение. Израз е на нашето колективно желание да скъсаме завинаги с тежките
грехове и злини, извършени от бившата партийна олигархия”, заявява той.

Тълпата посреща с възгласи ген. Добри Джуров, дългогодишен член на Политбюро на
БКП и министър на народната отбрана, който съобщава резултатите от проведения
партиен референдум. 86, 71 на сто от участвалите в него 726 000 партийни членове са
се обявили БКП да носи вече името Българска социалистическа партия (БСП).

Александър Лилов: отказваме се от деформирания модел на социалистическото
общество

с неговите репресии срещу невинни хора

Показателни са думите на новия лидер на БКП/БСП Александър Лилов:

„Ние не приемаме новото име, за да заблуждаваме хората и себе си. Ние разглеждаме
новото име на партията като олицетворение на нейната дълбока промяна.”

Преди митинга, на заседание на Висшия партиен съвет, в доклада си, публикуван на
следващия ден във в. „Дума”, пред партиния елит той подчертава:
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„Ние има от какво да се откажем, оглеждайки собственото си минало, и това е на първо
място идеологията и практиката на сталинизма с неговия деформиран модел на
социалистическото общество с неговите репресии срещу невинни хора, партийни и
безпартийни. Приемайки името социалистическа, ние се разграничаваме от корените, от
първопричините, от фактите и от носителите и виновниците за допуснатите грешки и
извращения. Осъждаме ги и отхвърляме като несъвместими със социализма.

Ние се отказваме от претенциите за монопол върху истината, от чуждата на марксизма
нетърпимост към инакомислието. Тази нетърпимост, облечена в държавна власт, стана
основа за насилие и масови репресии в името на светлите идеали на социализма. Днес
ние решително отхвърляме порочния подход, според който е възможно благородни цели
да се осъществят с порочни и недостойни средства.”

Днешната БСП – чества 9-ти септември, кланя се на Живков и приглася на режима в
Русия

Днешната БСП не помни нищо от това. Тя представя тоталитарния комунистически
режим (своето минало) като хубав социализъм, кланя се на Тодор Живков (обвиняван от
самата партия през 1990 г. в авторитаризъм), продължава да чества 9 септември 1944
г. като „светла дата” и приглася на режима в Русия.
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