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Оказа се вярна пословицата, че кажеш ли веднъж “а”, трябва да изредиш цялата
азбука... Преди две и повече десетилетия българските конституционалисти допуснаха “
съдебна
” грешка, а партия ДПС получи регистрация в името на “
етническия мир
”. Последваха напъни да се регистрират и “
македонците
” от “ОМО-Илинден”, слава Богу, неуспешно, и цял полк други партии и организации на
роми и помаци, за съжаление, успешно. Миналата неделя се роди “
Движение за благоденствие и възход
”.
Учредиха я обитатели на пловдивския квартал Столипиново, но събитието бе
уважено от делегати и от други краища на страната. Всичко това бе осъществено
при закрити врата - тоест, без медии, без снимки. С една дума - “законно и съвсем
прозрачно” в либералния смисъл на понятието...

“Ще се борим за подобряване на състоянието на хората, които са в неравностойно
положение ”, обясни Октай Шериф, един от учредителите на новата етническа партия и
стар ДПС-активист. Дервиш Хасан ще бъде председател на контролния съвет, а за
председател е избран Емил Иванов.

Мотивите на лидерите на новата партия звучат логично, те твърдят, че са разочаровани
от ДПС, което не направило нищо за подобряване на живота на ромите - нещо, с което
не може да не се съгласим. От местното ДПС пък реагираха стереотипно - виждали
много алтернативи на ДПС, “но всички досега са били неуспешни”, коментира
общинският съветник Али Байрам.

Дали обаче става въпрос за алтернатива на ДПС, или негова дъщерна
организация, времето ще покаже. А също така и дали не става дума за проект на
ГЕРБ с цел да отнеме ромските гласове от партията на Доган и Местан. Ясно е и друго,
метастазите на “
етническя мир” бавно, но сигурно разяждат българската
държава, която продължава да безхаберничи - в лицето на управляващия политически
елит, - за жестоките проблеми, надвиснали над народа и страната.
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