За г-н Горан Симеонов и Асоциацията на разузнавачите
(повод – интервюто на Лилия Томова от 1 декември 2009 г.)
Уважаеми г-н Симеонов, уважаеми българи-патриоти от разузнаването, честит
юбилей! Благодаря за това, което сте направили за нашето мило отечество с риск за живота си, тихо, незабележимо и без овации за стореното. Само хора като вас, силно обичащи България, умни, всеотдайни, нестрахливи, бих казала, в много случаи безстрашни, са способни на такива дела. Жалко, че юбилеят е тъжен. Тъжен, защото други „българи-патриоти“, крещейки по трибуните (от 1989 г.) и повтаряйки по медиите до втръсване
думите: „Народ, от името на целокупния български народ“, че много ни обичат, са съсипали или напълно унищожили това, което вие, българските разузнавачи, сте постигнали
в областта на научно-техническото разузнаване (НТР). Направили сте го, за да не остане България една земеделска страна, каквато беше в детството ми – с ралото и плуга.
Знаем какво е казал Хр. Ботев за патриотите, които „душа дават за народа, но не свойта
душа, братя, а...“ Тъкмо такива „патриоти“ си позволяват да ви обвиняват, че сте „присвоявали“, че сте „крали“ от други страни. Ще си позволя да попитам тези лъжепатриоти,
как германците през по-миналия век са научили (откраднали) формулата за производството на портландцимент? Изпратили са свой учен в Англия, където той започнал работа, не къде да е, а точно в завода за производство на цимент, като най-обикновен работник, когато германецът „откраднал“ формулата и научил цялата производствена технология, напуснал Англия.
Господа политици, некомпетентни властимащи български граждани, като не сте
в състояние да направите нещо добро за държавата, не съсипвайте това, което другите
са направили. За тези, които поставят личните си интереси над държавните или на други държави, ще кажа: Боже, пази България от такива управници!
Драги г-н Горан Симеонов, ще споделя нещо лично, което силно ме впечатли
през далечната 1972 г. помня го и досега. На вузовско събрание изслушах лекцията на
доц. Първанова от ВИИ „Карл Маркс“ на тема „научно-техническата революция“. Цитирам по памет казаното от нея: „България, след края на Втората световна война (1945 г.)
се развива с такива темпове, че в някои отрасли тя изпреварва страни от СИВ далеч поразвити от нас след Първата световна война, напр. Чехословакия и др.“ Никак не е приятно да виждаш една България, съсипана след две национални катастрофи, да те изпреварва и че помощта от Съветския съюз е по-голяма за нас.
Сега, уважаеми разузнавачи от НТР, разбирам, че вие само за десетина години
(след 1959 г.) сте направили това, за което ни завиждат. Благодаря, че ви е имало, че
сте служили на родината си, за да не бъдем най-бедните в Източна Европа. Бъдете живи и здрави! А на отишлите си от този свят – Дълбок поклон!
Драги разузнавачи, обичам България така, както го е казал Дядо Вазов: „Всичко
българско и родно, любя, тача и милея!“ С тези думи живях и живея вече 80 години.
Позволете ми да споделя нещо, което миналия месец силно ме възмути, та чак
сърцето ме заболя. Отивам за билети в Операта. И какво виждам на фасадата на Националната ни опера – една голяма табела, със следния текст:
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Написаното не само ме възмути, то ме потресе. Доживях да видя „принадлежност
на български граждани“ към „Българската народна армия“. Към службите на чуждите
държави ли да принадлежат? Тази табела е срам и позор за нашия народ и държава.
Тя е резил за нас, както биха казали обикновените българи. Поисках да се изкача на
етажа, където е комисията и да изкрещя в лицето им гневните си думи, но не ми позволиха. Питам се. Нима тези българи (продажни, алчни, жалки) не знаят, че Чингисхан
(1227 г.), създател на най-голямата империя в света, е имал още в онези години изключителна разузнавателна служба. Преди да тръгне с конницата си на поход, той е знаел
всичко за тази държава. И още нещо. Нима „нашите демократи“ от най-новата ни история нищичко не знаят за непревземаемата Одринска крепост по време на Балканската
война (1912-1913 г.)? Ще им кажа – превземането се дължи не само на храбростта на
българските войници и офицери, на добре подготвените родолюбци-генерали, но и на
воините от тихия фронт, на нашето военно разузнаване.
Господа от комисията, вие за тази работа получавате заплати от нас, данъкоплатците. Как не ви е срам! Вие с работата си заради някои клеветници-доносници „изгорихте юрганите“ на много честни българи, работили за България. И най-важното – изгорихте целия български юрган. Нещо подобно да сте видели или чули в южните ни съседки? И никога няма да чуете, защото всяка държава, уважаваща себе си, има и ще
има нужда от разузнавачи. Как нашата държава сега ще привлича специалисти да служат на България? Само с пари ли? Не е достатъчно. Няма да има желаещи, докато такива като Димитър Луджев (историк) обучават нашите студенти. Интересно как ли им
обяснява разтурването на службата за НТР по негово време? А списъците, съсипването на Старозагорския завод, на селското стопанство и още много други неща, извършени през последните 20 години?
Господа луджевци, андреевци и тем подобни, разузнавачите ни са работили „по
правилата на професията“, както работят разузнавачите и на другите държави под
прикритие. Ами какъв е бил английският консул в София по време на Руско-турската
война? – разузнавач, знаещ български език, подготвен за работа по нашите земи!
Всяка държава цени и пази разузнавачите си, а ние не само не правим това, а
ги разкриваме, унижаваме, обиждаме. Докога комисиите ще ни занимават с досиета
всеки божи ден? Сега на топа на устата са журналистите. Пак ще попитам. Колко журналисти-разузнавачи е имало към щабовете на руската армия от западноевропейските
велики държави? Те не само са осведомявали държавите си за хода на войната, но са
предавали и точна информация на турските военни (изключвам Макгахан и др. като него).
Ще завърша с думите на Паисий: „Четете, да знайте...“ Обръщам се към вас, уважаеми български разузнавачи – пишете, за да знаем какво сте направили за България
за този кратък срок и кой „неразумний болгарин“ го е съсипал, унищожил или продал на
безценица и си е получил комисионната под масата.

