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Отварянето на досиетата на югославските тоталитарни комунистически служби (УДБА)
до 1991 г. в Северна Македония влезе в доклада на Европейския парламент за
напредъка на западната съседка, който беше разгледан вчера в Брюксел.

Това съобщи пред desebg.com евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП).

Повечето български медии се съсредоточиха върху отхвърлянето на поправката
предвиждаща осъждане на „провокативни изявления по исторически въпроси“ на
представители на българския кабинет, станала известна като поправката
„анти-Каракачанов“ и не обърнаха внимание на темата за досиетата.

Евродепутатът Ковачев е внесъл следния текст, който е приет:

„Насърчава органите да извличат и отварят съответните архиви на югославските тайни
служби; счита, че прозрачното разглеждане на тоталитарното минало, включително
отварянето на архивите на тайните служби е стъпка към по-нататъшна демократизация,
отчетност и институционална стабилност , както в самата държава, така и в региона на
Западните Балкани като цяло.“

Темата за досиетата на югославските комунистически служби в Северна Македония се
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влачи с години. След голяма съпротива там беше приет закон за досиетата в бившата
социалистическа република Македония, а през 2011 г. бяха разкрити една дузина
агенти във властта. Като цяло обаче архивите на УДБА останаха затворени.

Преди десетина дни българите от Битоля, организирани около Културен център „Иван
Михайлов” изпратиха отворено писмо до президента на Република Северна Македония
Стево Пендаровски с настояване да се отворят югоархивите. Целта е да бъдат
осветени имената на отговорните за убийствата и терора срещу хората с българско
етническо самосъзнание след 1945 година.

През ноември 2020 г. бившият македонски министър на вътрешните работи Любе
Бошковски, заемал този пост в кабинета на Любчо Георгиевски, призова за незабавно
отваряне на досиетата на зловещата Държавна сигурност от времето на югославския
диктатор Йосип Броз Тито УДБА. По думите му тогава ще се разберат много причини за
случващото се в отношенията между Северна Македония и България.

Според подозренията на мнозина експерти най-вероятно голяма част от въпросните
архиви на югославката УДБА вече са прочистени от компрометиращите я досиета,
закриващи антибългарската същност на политиката, водена от Югославия в бившата
социалистическа република Македония.
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