Като честен патриот и социалист
ИСКАМ ДУМАТА Димитър ВАНДОВ
Открито писмо до Михаил Миков, председател на Националния съвет
на БСП
Уважаеми другарю Миков,
Позволявам си да се обърна към Вас с настоящото писмо, защото както
заседанието на 48-ми конгрес на БСП, на което бе освободен от
председателското място Сергей Станишев, така и последният пленум на
БСП, състоял се на 10 октомври т.г., показаха, че и настоящото
ръководство на БСП не си е направило сериозни изводи от тоталния
провал на партията. Позволявам си извода, че този провал е в резултат на
това, че през последните 25 години нейното ръководство водеше по
същество дясна и антипартийна политика, що се отнася до идейните
ценности на партията и нейните национални отговорности. В резултат
партията изгуби доверието и подкрепата на своите членове и
симпатизанти, които се оказаха по-мъдри от самите техни ръководители.
Грешките на ръководствата на БСП през последните 25 години са много, а
някои от тях заслужават много повече от квалификацията порицание.
Ще си позволя да отбележа само няколко, които ясно показват погрешната
дясна ориентация на висшите партийни органи.
1. На 29 декември 1989 г. бе организиран от Андрей Луканов, Петър
Младенов и Александър Лилов последния пленум на ЦК на БКП. Този
пленум бе напълно предателски, антипартиен, антинароден и протурски.
Той разреши всички задачи на турското разузнаване в България, които то
не можа да разреши за 130 години. Оттук насетне вече турското
разузнаване и турската държава активно участваха във формирането на
нашата вътрешна и външна политика. Именно от този пленум започна
деградирането на нашата партия и нарушаването на социалистическата
идеология.
2. Непосредствено след 10 ноември 1989 г. ръководството на БСП в
лицето на Андрей Луканов доведе в България американеца с превръзка на
окото Ричард Ран и заедно с него се нагърби със задачата, произтичаща
от т. нар. Вашингтонски консенсус, за ликвидиране на българската
икономика като начало, а впоследствие и на българската държава като
крайна цел. Този план действа и понастоящем.
3. През последните 25 години ръководните партийни органи, както и
нашите депутати, в стремежа си да се харесат на задокеанските

господари, никога не защитиха социалистическото строителство в
България в периода 1944-1989 г., въпреки че това бе златен век за
всестранното развитие на нашата държава. Докарахме я дотам, че сега
внуците ни да ни питат как сме оживели през тежкия тоталитарен
комунистически режим!?
4. В споменатия вече период ръководствата на БСП с нищо не защитиха
развитието на икономическите и културни връзки на нашата държава с
Русия, дори допуснаха в ръководството на БСП да има русофоби като
например Кристиян Вигенин и Ангел Найденов. Вместо да ги изключи от
партията, ръководството ги наложи за водачи на партийни листи и сега са
в парламента.
5. Пагубна беше политиката на ръководството на БСП и по отношение на
ДПС. На „Позитано” 20 отсъстваше концепция и компетентност по
развитието на българо-турските отношения. Там не се поинтересуваха
дори какви са ръководните кадри на ДПС, а още по-малко какви са техните
цели и задачи. Ръководството на БСП въобще не се съобразяваше с
установените от нашите специални служби факти. То ги игнорираше или
подценяваше. Забравяше, че още от нелегалния си период през 1985 г.
ДПС, под името “Турско национално-освободително движение в
България”, се свързва с турското разузнаване и изпълнява неговите
задачи с цел потурчване на значителна част от народа на България.
По същество ръководството на БСП има сериозна вина и за самото
регистриране на ДПС като антиконституционна, антибългарска, етническа
и протурска партия. И още повече, ръководството на БСП помагаше на
ДПС да навлезе във властта и да потурчи значителна част от населението
на Родопския край и Лудогорието. Не случайно още в началото на 2007 г. в
една от моите книги, озаглавена “Разузнаване по главното направление”,
предвидих как и защо ще губим парламентарни и общински избори, а на
стр. 208 между другото отбелязвам следното: “Получи се така, че БСП
теглеше ДПС нагоре към властта, а сега ДПС тегли БСП към
политическото дъно”. За съжаление това вече е факт.
С мои другари, разузнавачи от ПГУ-ДС, експерти по Турция, още преди 10
години неколкократно предупреждавахме ръководството на БСП за
пагубната политика, която партията води по отношение на ДПС, и
настоявахме да бъде преустановено всякакво взаимодействие с ДПС, но
“великите” наши лидери не се съобразиха с мнението ни и продължиха,
както те самите си знаят, да унищожават столетната партия. Затова се
стигна и до днешния ден, когато Лютфи Местан сваля правителство,
избрано с мандата на БСП, и както да го гледаш и съдиш, това е срам и
позор за нашата партия. Тази постъпка на Местан никак не бе случайна.
Тя му бе наредена от неговите задгранични господари с цел да се нанесе
удар по авторитета и влиянието на БСП и да се върне на власт Бойко
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Борисов, начело с едно дясно, проамериканско, антибългарско и
антируско правителство.
Сергей Станишев, вместо да се извинява на Лютфи Местан за
„възродителния процес”, трябваше на тези пленуми, той и целият му екип,
да си направят самокритика и да се извинят на членовете и
симпатизантите на партията за провежданата от тях дясна политика.
6. Голям грях има ръководството на БСП и затова, че то именно подготви,
а депутатите на партията гласуваха, т. нар. закон за досиетата, с който акт
партията изгуби около 200 000 гласа. Но не само това. Да отидеш против
верни свои членове, за да угодиш на САЩ и на Турция, е преди всичко
неморално. Такъв закон дори СДС не си позволи да приеме.
7. Неколкократно в парламента бе поставян въпросът за осъждане на
геноцида над арменския народ от турските поробители. Депутатите на
БСП винаги гласуваха против, а това е гавра с историческата истина и с
честта на един достоен народ.
8. Непростима вина ръководството на БСП има и за влизането на
България в НАТО и даването на американците право да създадат на наша
територия 4 военни бази. С тези антибългарски решения България бе
включена в подготовката на война против Русия. Това е ясно за всеки
елементарно грамотен човек, но не и за ръководителите на БСП. Те така и
не можаха да разберат, че където стъпи американец, трева не никне и че
където мине американец, всичко е разрушено. Те са майстори по
организиране на военни провокации и преврати. Нека не отиваме подалеч, а да погледнем какво направиха в Либия, Афганистан, Ирак,
Югославия, Украйна и пр. С такива военни съюзници врагове не ни
трябват. Фактите недвусмислено показват, че именно действията на САЩ
в Ирак, Либия и Афганистан стояха зад силите на мюсюлманския
фундаментализъм и именно тези действия създадоха „Ислямска
държава”. Ръководството на БСП трябваше да настоява България, като
член на ЕС, да запази неутралитет и да развива икономически и културни
връзки освен с европейските страни и с Русия, Япония, Китай, Бразилия и
др .
9. Но струва ли си да питам какво си мисли народът за наложения именно
от ръководството на БСП 10-проценен данък за всички български
граждани. Това означава бедните да плащат сметките на богатите. Не им
ли беше ясно на ръководителите на БСП, че в редица държави не
бедните, а богатите плащат данък до 75 процента!
10. Сериозна вина ръководството на БСП има и във връзка с
осъществяването на проектите “Белене” и “Южен поток”.
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Примерно по проекта “Южен поток” дойдоха в България трима
американски сенатори от най-изявените русофоби, начело с Джон
Маккейн, и наредиха на издигнатия от ръководството на БСП премиер на
България Орешарски да спре работата по изграждането на “Южен поток”.
И премиерът незабавно изпълни заповедта на американските ястреби.
Орешарски, като премиер на национално независима държава, трябваше
да заяви на въпросните господа, че това не е тяхна работа и че този
въпрос ще бъде решен от българското правителство съобразно
българските национални интереси и съгласувано с компетентните органи
от ЕС и Русия.
11. Ще засегна и въпроса за организационното състояние на БСП. Няма да
е пресилено, ако кажа, че то е в окаяно състояние и че за това основна
вина има висшето партийно ръководство.
Естествено е организационното състояние на партията да е лошо, щом на
“Позитано” 20 се подвизават не убедени социалисти, патриоти и апостоли,
а просто чиновници и бюрократи, които са се откъснали от идеите на
социализма и са изгубили всякаква настройка за всекидневна къртовска
организационна дейност в името на идеите, с които е създадена БСП.
Много организации на БСП в провинцията не са посещавани от отговорни
кадри на партията в продължение на десетилетия. Те не получават
необходимата им информация нито по текущи въпроси на политиката в
страната, нито по важни политически събития в България и в света.
12. Не е за подценяване и фактът, че ръководството на БСП не отдаваше
необходимото внимание на пропагандната работа на партията и макар и
да имаше достатъчно средства, не създаде своя телевизия и печатен
орган. И тук ще попитам как ПП “Атака” има телевизия и вестник, а ние
нямаме. Защо?
Уважаеми др. Миков,
Смятам, че не е необходимо да се спирам на повече факти, защото и
посочените дотук показват ясно и категорично защо членовете и
симпатизантите на БСП не вярват на ръководството на партията и не му
гласуват доверие.
Знайно е, че доверие се губи лесно, а трудно се възстановява.
Така че на Вас, другарю Миков, се падна честта и трудната задача да
възстановите доверието на хората към БСП.
Убеден съм, че Вие имате качествата и подготовката, за да се справите с
тази задача. Необходима Ви е повече смелост и по-активна работа, преди
всичко да се освободите от натрупалите се на “Позитано” 20 нахлебници и
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да си подберете деен екип от убедени социалисти, патриоти и апостоли,
както и по-голямата част от времето си да прекарвате в провинцията сред
партийните членове и симпатизанти.
Освен подмяната на около половината от ръководните кадри на БСП,
новото ръководство на БСП трябва открито и ясно да вземе отношение по
редица важни въпроси. Ще си позволя, като честен патриот и специалист,
да ги назова.
На първо място поставям въпроса за позициите на БСП по развитието на
българо-руските икономически и културни взаимоотношения. Русия не е
нито болшевишка, нито комунистическа страна. Тя е нормална
демократична европейска държава, която с цената на 26 милиона жертви
спаси човечеството от фашистката чума, и никой няма право да ни
забранява да бъдем в добри отношения с тази страна.
Второ, новото ръководство на БСП трябва да заяви, че ще работи за
излизане на България от НАТО и за изгонването на американските бази от
България.
Трето, новото ръководство на БСП трябва да даде ясен и убедителен
знак, че застава твърдо на позициите на социалистическата идеология, че
БСП е наследник на традициите на Благоев и Димитров и никога няма да
допусне каквито и да било десни уклони.
Четвърто, новото ръководство на БСП трябва да заяви, че ще работи за
приемане на закон за прогресивно подоходно облагане и за отмяна на
закона за досиетата.
Без съмнение тези и редица други подобни решения на ръководството на
БСП са в интерес на нашата държава и нашия народ и ще допринесат за
спечелване доверието на членовете и симпатизантите на БСП към
ръководството на партията.
Пожелавам Ви успехи.

С уважение,
о.р. полковник Димитър ВАНДОВ, доктор по история, убеден член на БКПБСП в продължение на цели 68 години!
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