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Не обича ДПС да стои в опозиция и това си е. Не обича най-евроатлантическата партия
да е лишена от възможността да консумира изпълнителната власт и да „разпределя
порциите в държавата
”. Затова и сега Местан и дружина стават все по-истерични и все по-трескаво търсят
предлози да демонстрират, че все още те дърпат конците на българската политика. И
затова се хващат и за най-малкия повод, за да създават напрежение, да го усилват и
мултиплицират, само дано се подкваси морето.

Едно емоционално непремерено изказване на здравния министър Петър Москов по
адрес на ромите веднага бе използвано от ДПС, за да вдигне шум и да напомни за себе
си. Лидерът Лютви Местан поиска оставката на министъра, като заплаши, че ако той не
си я подаде, ДПС ще поиска вот на недоверие на кабинета. И обвини Москов в лъжа, че
има противоречие между цитираните от него данни за нападения на лекари от роми 225 на брой, и посочените от министъра на вътрешните работи Вучков - 17 такива
случая. Далече сме от мисълта да ставаме адвокати на министър Москов. Но се
съмняваме в достоверността на статистиката на неговия колега Вучков. Защото
медиите съобщават за подобни инциденти едва ли не всеки ден. Ако полицията
просто не ги регистрира, е съвсем отделен въпрос.
Така както МВР не
регистрира и всичките им зулуми по селата, просто защото хората вече нямат сили - а и
смелост - да се оплакват.

В битката си за ромския електорат обаче ДПС играе опасна игра, защото така подгрява
още повече и без това достигналото точка на кипене напрежение между ромите и
останалите български граждани. Ромите умеят безпогрешно да се се възползват от
всяка подобна ситуация, за да продължат да изнудват обществото. Цветелин Кънчев
вече издигна направо провокационната идея да се разреши официално на ромите
безплатен градски транспорт. Не че и сега те дупчат билети, с изключение на
джебчийките, които пътуват “
с карти за цялата градска мрежа”
...

Абревиатурата ДПС май наистина трябва да се чете “движение за привилегии и
слободии
”...
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