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Terlikowski: Białoruskie standardy Tuska
Dodane przez: Tomasz Terlikowski Kategoria: Polityka

„Demokratyczne” państwo Tuska już nawet nie udaje, że toleruje opozycje.
Służba Kontrwywiadu Wojskowego zabrała się więc za inwigilację posła
opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Kaczmarka. Oficerowie
szukali informacji o życiu osobistym i prywatnym polityka i stosowali wobec
niego kontrolę operacyjną.
Sytuacja opisana przez „Rzeczpospolitą” doskonale
pokazuje, w jakim kraju żyjemy. Szefostwo SKW
pozyskać
miało
na podstawie sfałszowanych
dokumentów zgody wojskowego sądu okręgowego
na zastosowanie „kontroli operacyjnej" wobec
parlamentarzysty. Śledczy prokuratury wojskowej
sprawdzają także, czy kierownictwo SKW i podlegli
im funkcjonariusze groźbami zmuszali żołnierzy
wrocławskiej
ekspozytury
SKW
do
złożenia
wyjaśnień dotyczących ich kontaktów z posłem PiS
i jego współpracownikiem, a także nakłaniali ich
do pozyskania i przekazania służbie informacji
o życiu prywatnym i zawodowym parlamentarzysty.
Jeśli tylko część z tych informacji się potwierdzi
będziemy mieli do czynienia z kolejnym skandalem na
niespotykaną skalę. Oto podległa rządowi służba
inwigiluje opozycję. W każdym demokratycznym
państwie prawa byłaby to podstawia do dymisji nie
tylko szefów owych służb, ale także ludzi, którzy ich
kontrolują, a być może nawet premiera. Władza zaś,
która w ten sposób kontroluje opozycję zostałaby zmieciona z powierzchni ziemi, jako
autorytarna. Ale w Polsce dziennikarze wolą zajmować się posłem Tomaszem
Kaczmarkiem, jego przeszłością i zachowaniem, niż tym, że władza niszczy standardy
demokratyczne i upodabnia nas do putinowskiej Rosji i łukaszenkowskiej Białorusi. I powoli
już nawet przestaje mnie dziwić, że dziennikarze nie chcą narażać się Tuskowi i jego
ekipie. W końcu nie każdy chce być inwigilowany...
Tomasz P. Terlikowski
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Święte słowa Panie Tomaszu. Uważam, że wielu dziennikarzy po prostu boi się wchodzić na
wojenną ścieżkę i piszą to, co jest poprawne.
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Trochę konsekwencji Frondo, artykuł poniżej ze znakiem zapytania, a tutaj już nie?
Oczywiście, jeżeli informacje się nie potwierdzą, to jeszcze gorzej, będzie znaczyło, że zostały
zniszczone.
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za Watergate poleciał prezydent a u nas... jak powiedziałeś szanowny redaktorze inne gazety
nawet nie zaczną o tym mówić.... natomiast "media opozycyjne" oraz partie opozycyjne - co
jest moim największym zarzutem od kilku lat - mówiąc o tego typu zdarzeniach wpadają
zazwyczaj w taką przesadę, wręcz egazltację i w takie wyolbrzymione emcje że każdy
słuchający tych wywodow widzi odrazu ordynarne i fłaszywe PR-owskie zagranie. Ta nadmierna
przesada w przekazie odstrasza mniej radykalnych członków społeczeństwa (których jest
większość, a których można by przeciągnąć na swoją stronę). Pan Redaktor również w taką
strunę uderza - zupełnie niepotrzebnie - siła faktów jest na tyle duża że nie trzeba stosować
żadnego ich "podrasowywania" a przez to fałszowanie rzeczywistości.
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