Д-р Любомир Канов: Никога не е късно да се проведе лустрация
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„Никога, дори с един ден не е късно да се проведе лустрация, която на пръв поглед
изглежда закъсняла. Тя е необходима, защото здравето на българския народ е
проядено от корупция от кадри на бившата БКП и на ДС. Ние предлагаме да се отрежат
пипалата от остатъците на комунистическия режим. Те се трансформираха в различни
области от живота и не дават на България да се движи с метър напред. Тези хора
владеят икономически и финансови лостове, съдебна система и други образувания“.

Това заяви пред БНР в сряда (22 юли) писателят д-р Любомир Канов по повод искането
на извънпарламентарната партия „Консервативно обединение на десницата“ с лидер
Петър Москов към парламента за лустрация на бивши активисти на ДС и на БКП.

„Тези хора са в бизнеса, делустрирани управляват страната. Включително в парламента
има бивши агенти на ДС. Това са хора със зависимости, които са трансформирани от
агенти на Държавна сигурност в съдии, прокурори и масони. Те все още имат активна
позиция и влияят на геополитическото ни ориентиране на Запад“, казва още д-р Канов,
който е и политически затворник по време на комунистическия режим.

„Тези кадри, част от които вече са трето поколение, наследяват заграбеното от своите
родители. Те не са претърпели никакъв катарзис. Млади депутати, внуци на ген.
Кацамунски, виждаме как громят своите десни противници. Ние няма да ги държим
наказателно отговорни, но искаме да ги отстраним от контрол в държавата, от
икономически поръчки, медии, местна власт и мрежови зависимости. Това са цели
кланове“, допълни д-р Любомир Канов.
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„Тоталният изблик на гражданите е разбираем. Твърде обаче разнородни са хората и
исканията. Съвсем легитимно е искането за промяна, но оттам нататък започват
различните характери на хора, на които им е писнало от липса на реформи и как
държавата се държи със средни и малкия бизнес. Пред това движение на
симпатичните млади хора изведнъж обаче се качиха на трибуната „тримата тенори“. Те,
заедно с Мая Манолова, се опитват да яхнат протеста. Корнелия Нинова се опитва да се
качи на кон и да поведе „масите. Това превръща протеста в нещо, което изглежда
несериозно “, а най-отпред със стиснат юмрук е президентът, посочи бившият
политически затворник по времето на комунистическия режим.

„Правителството трябва да бъде свалено чрез избори. Аз искам да видя тези млади
хора как сформират партия или програма, зад която да застанат. Както днес застават
на площада, да излязат и да съберат своите лидери, които да покажат стройна система
от искания. Дали ще се явят сега, или след три месеца на избори, това няма значение. С
неорганизирани и неясни искания на площада много трудно могат да се постигнат
желаните резултати. Какво следва, след като получат оставката на правителството и на
главния прокурор? Нима след това тези млади хора ще влязат в Министерския съвет и
ще започнат да управляват? Това не е детска игра“, категоричен е д-р Любомир Канов.

В България са внасяни няколко законопроекти за лустрация, но всеки един от тях е
завършвал с неуспех. Най-значимият пропуск бе направен по време на мнозинството на
ОДС (1997-2001 г.), когато СДС не подкрепи законопроекта на Народен съюз с лидер
Анастасия Мозер за цялостна лустрация.
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