Бавно, но сигурно, ДПС набира все по-голяма сила!?
В сутрешно ТВ-предаване от 15 октомври 2014 г. професор Андрей Пантев изрази, и то
с пълно право, уважение към ДПС като политически субект с добра вътрешна, пък и не
само вътрешна, дисциплина.
Резултатът е налице – на последните избори много малко не достигна на ДПС да бъде
втора парламентарна сила. В ръководството на ДПС са лица с по два и повече мандати
като депутати. Естествено, „партийните структури“ по места ще бъдат послушни и
единни в даването на гласа си за ДПС.
И те са послушни по много причини!
Местните кметства и цялата общинска власт са техни там, където туркоезичните са
повече от българите-християни. И как да не са доволни туркоезичните ни съграждани в
малките градове и многобройните ни селца - само джамиите им колко струват.
Според справка в интернет в България има вече около 1200 – 1280 джамии и
спрямо броя на населението ни се намираме на 1-во място в Европа, докато до
1989 г. джамиите са били само 300.
В интернет-пространството някои припомнят думи на Реджеп Тайп Ердоган от 1998
година: “Джамиите са нашите казарми, куполите им са нашите каски, минаретата
са нашите байонети, вярващите са нашите войници…”
Какво може да си помисли всеки, прочел горните два абзаца!? Каквото и да си
помислим, джамиите вече са факт!
И за образованието на младите туркоезични е помислено:
„…По официални данни на главното мюфтийство миналата година 3372 ученика
са изучавали предмета религия - ислям в основното училище като задължителна
или свободно избираема подготовка. Според данни на учителския синдикат,
учениците избрали предмета миналата година, са 6 пъти повече. Официални
данни в Министерството на образованието няма…“
Представители на ДПС има във всички министерства и даже в държавната
организация ЗДРДОПБГДСРСБНА, известна повече като „Комисия по
досиетата“…
В местната власт на стотиците малки градове и селца присъствието на ДПС е
достатъчно добре обезпечено.
Вижда се, че „права и свободи“ за всички граждани на Република България има.
Нима не е време „Движението за права и свободи“ да пререгистрира името си на
„Обезпечени с права и свободи“?!
Характерна за ДПС е известна затвореност на политическата му върхушка, която по
италиански решава проблемите си вътре в „семейството“. И все пак имаха място
известен брой неочаквани събития, станали публично достояние, като неприятното
събитие с Христо Бисеров, оттеглянето на Ахмед Доган от активната му показност
преди време, неизяснената смърт на неговия секретар, неуспелият „атентат“ на Октай
Иенимехмедов…
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Всички помним зловещите кадри на опита за атентат, извеждането на Доган, падналия
на пода, и практически вече безпомощен и без пистолет, Октай, който беше дивашки
ритан, блъскан от побеснели защитници на „правдата“ в продължение на няколко
минути.
Ами ако някой от силните удари по главата на падналия беше довел до неговата
смърт!?
Предишният опонент на ДПС Касим Дал регистрира, подобната на ДПС, Народна
партия „Свобода и достойнство“. Включването на последната в Реформаторския блок
(заедно с Демократи за силна България, Движение „България на гражданите“, Зелените
и Синьо единство) би могла шанс (но без Касим Дал в парламента) за ДПС в
предстоящите парламентарни битки.
Важен, много важен фактор, който „духа в платната“ на ДПС са и собствениците на
някои телевизии, които обективно му помагат морално и политически.
Става дума за сериалите “Перла“, „Север-Юг“, „Времето лети“ и други…които
вълнуват не само туркоезичните граждани в България.
Няма нужда от проучване да се установи, че и значителна част от българските
граждани също имат определена симпатия към тези телевизионни продукции.
И има защо, като например тезите:
Семейната среда е основна ос, около която се разполагат граждански,
национални, пък и ако щете – политически, ценности;
Подчертаните противоречия: „богати – бедни“, „бандити - честни граждани“,
като личи внушаваната симпатия към последните;
Участието на голям брой женски образи от всички възрасти, за сметка на
мъжките;
Продуцентите на предлаганите сериали прибягват и до такива, наглед дребни,
прийоми, че в една от сериите се чу, в изпълнение на турски език, родопската ни
песен „Девойко, мари, хубава, девойко…“.
И това никак не е случайно!
Като цяло, турските сериали имат сериозен принос за самочувствието на
българските мюсюлмани, допълнително укрепват и тяхната „партийна
дисциплина“ виждайки в лицето на ДПС своя партия.
Самият факт, че ДПС може да се асоциира от чужденците мюсюлмани като
„турска“ партия, поставя в последната в незавидна политическа перспектива!
От друга страна, турските сериали са част от чужда държавна стратегия за
влияние с вътрешна и външна употреба, като в българския случай – и с печалба
от продажбата на подобни сериали.
Собствениците на българските телевизии изплащат тези сериали също с печалбите от
рекламите на голям брой търговци- продавачи на потребителни стойности (повечето от
тях със съмнителни качества), чиито цени растат постоянно.
Търговците на потребителните стойности формират пазарната цена на стоката или
услугата си, като добавят към стойността на производството си и разходите си за
реклама.
В края на веригата сме ние, гражданите, консуматори на стоки и услуги, чиито така
формирани за крайния потребител цени растат и ще растат.
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За това пък още от ранния следобед, та до късна вечер, ще гледаме и Кузей, и Гюней!
Всеки, който отвори сайта на „Движението…“ може да се запознае с призивите и
политиката на ДПС, изложени в:
П Л А Т Ф О Р М А НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 г.:
„…ДПС участва в предизборната кампания със заявка да бъде градивен фактор
за постигане на национално съгласие и с висока култура на политическата си
отговорност...“
ДПС ясно заявява, че не може да управлява самостоятелно, но иска да бъде „градивен
фактор“ с „висока култура на политическата си си отговорност…“
Още по-ясно е, че така ДПС на практика паразитира във властта и не може да бъде
партия на съвокупното българско гражданство. Към своя електорат Движението
адресира следните намерения:
• Ефективни мерки за стимулиране на малките и средните предприятия (МСП) и
стартиращия бизнес. МСП произвеждат по-голямата част от БВП на страната и играят
важна икономическа и социална роля в развитието на обществените процеси.
• Най-важните краткосрочни мерки трябва да бъдат насочени към най-чувствителните и
недофинансирани сектори:
малките фамилни земеделски стопанства;
фермите, които се занимават със зеленчукопроизводство, овощарство,
тютюнопроизводство и животновъдство;
стопанства на млади фермери и такива, намиращи се в необлагодетелствани
райони….;
Предлаганата от ДПС политикономическа и ненаучна фантастика, че малките ферми и
стопанства могат да бъдат достатъчно ефективни да преодолеят вноса в България на
хранителни продукти, е невъзможна!
Ами че и буржоазният печат признава, че „80% от храните на българския пазар са
вносни!“
Друг бисер на политикономическата фантастика е заявката на ДПС, че „… че ключови
национални приоритети са чистата енергия, биохраните, възстановителният и здравен
туризъм“.
А къде е продукцията на селското стопанство като цяло?
Къде са горското и рибното стопанство, енергетиката, преработващата промишленост,
строителството,
далекосъобщенията,
транспорта,
образованието,
културата,
здравеопазването…?
Разбира се и в къклицата може да се намери здраво зърно, като правилния извод в
горния документ, че „…Безработицата, липсата на национална политика и механизми
за социално включване дезинтегрират малцинствени или социално слаби групи от
населението и на практика ги изолират и десоциализират.“
Този извод практически беше успешно решен, без строежи на джамии, в Народна
република България през 60-те и 70-те години на миналия век, чийто продукт е цялата,
вече застаряваща, но все още жизнена, върхушка на ДПС.
Останалите интелектуално-партийни продукти на върхушката на ДПС са:
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ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ от 19 януари 2013…
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
София, 12 декември 2009, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ…
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОСМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА
ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ …
Без горните претенциозни думи, като ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ,
ПЛАТФОРМА, ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ, в текстовете като червена нишка са
„европейските ценности“, чиито значение са от значение за съществуването на ДПС:
2006 г.:“…ДПС – вече 16 години (още от 1990 г.) се ръководи от основните
либерални ценности за отстояване на правата и свободите на личността и
защитата на малцинствата въз основа на европейските принципи на
функциониране на гражданското общество….Моделът на толерантността…дава
основа за алтернативно развитие на Балканския регион в контекста на евроатлантическата интеграция и икономическата глобализация на света…“
2009 г.: „…ДПС ще продължи безусловно - и като опозиция, а когато това е
необходимо, и като съуправляваща партия – да отстоява стратегическите
интереси на своите избиратели, които са неразривно свързани с евроатлантическото развитие на държавата;…“
2014 г.:“…Запазване на валутния борд до влизането на България в еврозоната;
Преход от формална към реална регулация на банковия сектор чрез
усъвършенстване и засилване на надзора на централната банка, особено по
отношение на лошите кредити и проблема с взаимната свързаност; подготовка и
присъединяване на България към Европейския банков съюз.“
Горните документи са адресирани към българските граждани и разбира се, към тези
европейски организации, които по една или друга причина се интересуват от
политическата ориентираност на българските политически партии.
Интересно как партийните емисари на ДПС разясняват на своя електорат пасажи
от своите програми, като:
„Моделът на толерантността…дава основа за алтернативно развитие на Балканския
регион в контекста на евро-атлантическата интеграция и икономическата
глобализация на света…“
„ДПС ще продължи безусловно - и като опозиция, а когато това е необходимо, и като
съуправляваща партия – да отстоява стратегическите интереси на своите
избиратели, които са неразривно свързани с евро-атлантическото развитие на
държавата;…“
Очакваме да прочетем или чуем как в какво се изразяват тези „стратегически
интереси“ на избирателите му!
С появата на новите парламентарно представени партии, поредният политически сезон
обещава да бъде много тежък и за ДПС. Дали ще му е достатъчна набраната сила?
Пеню Костадинов
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