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Къпещите се в западен лукс народни представители от БСП, голяма част от чиито деца
също са изпращани от родителите си да учат в западни колежи и университети, а не в
Русия или в бившите съветски републики, днес сложиха „едни гърди на амбразурата” на
парламентарната трибуна, за да бранят тоталитарния комунистически режим,
разчитайки на къса памет.

Скандалът се разви по време на парламентарния контрол в Народното събрание,
където министърът на образованието Меглена Кунева отговори на актуален въпрос на
депутатите социалисти Мариана Бояджиева и Таско Емренков я попитаха за
провеждането на инициатива „Запознай младите с комунизма” в столично училище, на
която е присъствал като поканен и един от зам.-министрите на образованието.

Кунева разясни, че това не е инициатива на МОН, а зам.-министърът на образованието
е присъствал на открит урок, в който ученичка е направила презентация и е
прожектиран филм, свързан с репресиите по време на този режим.

„В България е имало тоталитаризъм и няма нищо лошо, че детето е направило такава
презентация, нима лагерите не са съществували”, посочи Кунева. В отговор на реплика
за убитите преди 9 септември 1944 г. тя каза, че „ако някой иска да направи филм за
Ястребино, да го направи".

Таско Ерменков, който е щатен служител на Разузнавателното управление на
Генералния щаб на БНА, ( виж досието му – ТУК ), реши да опонира от
парламентарната трибуна, като директно заяви, че „в България комунизъм никога не е
имало, за да има такава инициатива”, и каза, че когато представители на МОН
присъстват на такива прояви, ги легитимират.
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Според него по времето на социализма в България не е имало безработни, нито
неграмотни, имало е качествено образование и здравеопазване и ръст на доходите.

„За съжаление имаме доста време да мечтаем, докато стигнем до тези показатели”,
заяви Ерменков, очевидно пропускайки факта, че БКП три пъти е фалирала България и
управлението ѝ се е срути през 1989 г. именно по икономически причини, завещавайки
на свободна България 11 млрд. долара външен дълг и 26 млрд. вътрешен дълг.

По думите му е ясно защо имало носталгия, защото днес 43% от хората живеели в тежки
материални условия.

Бруталната демагогия на Ерменков предизвика реплика на депутата от
Реформаторския блок Мартин Димитров. В декларация от името на парламентарна
група на блока той заяви, че е недопустимо да се прави такава пропаганда, която
защитава комунистическия режим.

„Имаше комунизъм, свидетелство за това са лагерите, хилядите убити и репресирани
хора, част от интелигенцията беше погубена”, заяви Мартин Димитров.

Той се обърна към депутатите от БСП и им напомни, че повечето от тях имат хубави
западни автомобили, а децата им учат в Западна Европа. „А когато застанете от
трибуната на Народното събрание, ви обхваща носталгия към комунистическия режим,
което е вътрешно противоречие”, заяви Димитров.

По думите му България не е благоденствала през този период от 45 години, в условия
на затворени граници и натрупване на външни дългове, в една фалшива
действителност. „Всички сте членове на Европейския съюз и НАТО, гордейте се с това”,
призова колегите си вляво Мартин Димитров.

Вместо това, депутатът Валери Жаблянов (БСП) също в декларация от името на
парламентарната група на „Лява България, заяви, че през този период [1944-1989]
мнозинството е получавало висококвалифицирана медицинска помощ и образование.
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„Не можете да подмените съзнанието на хората, които живяха по време на
социалистическия строй, това не е носталгия, това е обективна преценка”, заяви той.
Според него историческото развитие на България след Втората световна война е било
възходящо и това било общата оценка на цялото ни общество.
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