Еничари ходят, мамо, „тиха лустрация“ стягат
О.р. полк. д-р Димитър ВАНДОВ
Повод да напиша тези редове, е интервюто във в. „Труд“ от 23 ноември т.г. на
г–н Евтим Костадинов – председател на антинародната комисия за разкриване на досиетата на българските граждани, свързани с Държавна сигурност и военното разузнаване.
Това интервю ме провокира да се обърна чрез печата и към г-н Бойко Борисов,
защото г-н Костадинов във въпросното интервю няколко пъти споменава името на г-н
Борисов, за да му се подмазва, и то по един несръчен начин.
Г-н Борисов, лично аз съм доволен, че Вие и първият ви заместник в правителството сте от старите кадри на МВР. Това означава, че българските граждани имат доверие на нашите, старите кадри.
Вие добре познавате проблемите на сигурността в страната и знаете как да се
преборите с престъпността. Открито поехте ангажимент пред народа и започнахте доста активна работа за ограничаване на престъпността и наказване на престъпниците.
Престъпникът няма политически цвят и неговото място е в затвора.
Вашият ангажимент и полагани усилия за ликвидиране на престъпността заслужват подкрепа и ние, разузнавачите от запаса, на този етап и по този проблем Ви
подкрепяме. Бихме желали обаче да Ви напомним, че ако не разрешите проблема с
престъпността, Вас ви очаква съдбата на СДС, НДСВ и БСП.
Бившите служители и сътрудници на ДС са най-заинтересовани престъпността
в страната да бъде ликвидирана, защото по този начин ще бъде пресечена възможността за всички неудачи в държавата да бъдат обвинявани хората на ДС.
През последната година и особено след парламентарните избори Вие лично и
политическа партия ГЕРБ станахте притегателна сила, към която се насочват твърде
много кариеристи, които могат да увредят авторитета на Вашето правителство. Нека
да вземем за пример г-н Евтим Костадинов. Цялото му интервю във в. „Труд“ от 23 ноември т.г. е едно долнопробно подлизурство.
Той също е от старите кадри на МВР, но проявите и поведението му след 10
ноември 1989 г. до наши дни не са за похвала. Пазете се от такива хора.
Във въпросното интервю г-н Костадинов заявява: „Борисов показва воля за „тиха лустрация“.
На въпроса на журналистката Лилия Цачева – „Вярно ли е това, което твърди
Бойко Борисов, че зад големите скандали в държавата все стоят агенти на ДС?“, г-н
Костадинов потвърждава заявеното от Вас и че споделя вашите думи. На молбата на
журналистката да даде конкретен пример, той започва да го усуква и казва - „Ако не са
те (разбирай, бившите хора на ДС) активната страна, обикновено са в основата на разрастването на скандала, а някъде по средата се оттеглят безшумно и скандалът поема
в една или друга посока“.
Твърденията, че бившите кадри на ДС са виновни едва ли не за всички беди в
държавата, са необосновани и нямат нищо общо с истината. Това твърдение е вредно,
защото отклонява вниманието на органите за сигурност от истинските престъпници, които ограбиха и разрушиха държавата.
Уважаеми господа, крайно време е да разберете, че с безпочвени обвинения, с
подхвърляне на досиета и компромати, с попаднали строго секретни документи в пощенските кутии на лица със съмнително поведение, с клевети и клюки нито ще ликвидирате престъпността, нито ще подобрите жизнения уровен на народа.
Бих желал да споделя с г-н Борисов, че законът за разкриване на досиетата на
лицата, свързани с ДС и военното разузнаване, е един вреден закон и е създаден, за
да се отклони вниманието на органите за сигурност от истинските бандити и рушители
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на държавата. Колкото по-скоро този закон бъде отменен, толкова по-добре ще бъде
за държавата.
Вместо комисия по досиетата трябваше да има комисия или специален съд,
който да разследва истинските бандити и рушители на държавата – корумпирани държавници и магистрати, кредитни милионери, приватизатори, укриватели на ДДС и неплатили данъци, контрабандисти, незаконно забогатели и пр.
Сега комисията по досиетата троши по над 12 милиона лева годишно, за да се
занимава с глупости и да настройва българските граждани един срещу друг. Нейната
дейност е антинародна.
Надяваме се, г-н Борисов, Вие да поставите пръста в раната и да насочите органите за сигурност да работят в правилна посока.
В морално-психологичен план човек трудно може да си обясни как един нормален човек може да бъде така силно озлобен срещу довчерашните си бойни другари,
приятели, колеги, съпартийци. Явно, тук значителна роля играе кариеризмът. Само така бих могъл да си обясня служебното и политическо развитие на г-н Костадинов от 10
ноември 1989 г. до наши дни. Сега, при новата политическа обстановка, той навярно е
един от онези активисти на БСП, които виждат бъдещото си служебно и политическо
развитие в сътрудничество с ГЕРБ.
Уважаеми господа Борисов и Костадинов, вие много добре знаете, че в органите на ДС работеха най-достойните български граждани, които допринесоха много за
просперитета на нашата родина. Вие знаете, че в периода 1944-1989 г. нашата държава преживя всестранно и бурно развитие във всички сфери на своя икономически, политически и културен живот. Това бе златен век в историята на развитието на нашата
държава, който няма да се повтори поне в близките 60-70 години. В този период в България бяха изградени хиляди промишлени предприятия. Ежегодно държавата строеше
стотици хиляди жилища, които раздаваше на населението на безценица. Построени
бяха стотици болници, училища, културни домове, детски градини, обществени сгради,
пътища, язовири. Селското ни стопанство бе на едно от първите места в света, образованието и здравеопазването също бяха на високо ниво. Неграмотността бе ликвидирана. За всички български граждани имаше работа, дори внасяхме работна ръка от чужбина. В страната ни имаше ред, законност и спокойствие. Държавата създаде забележителни научно-технически кадри за всички сектори на стопанския и културен живо. В
областта на културата и изкуството страната ни постигна забележителни резултати.
Нашето кино и театрално изкуства и постиженията ни в областта на музиката бяха
признати в цял свят. Гордеехме се с нашите спортисти.
Всичко това, уважаеми господа, бе постигнато и благодарение на денонощния
труд на органите на ДС. Именно затова служителите на ДС следва да бъдат уважавани, а не хулени и преследвани. Без активната и компетентна работа на ДС държавата
просто не можеше да се развива.
Разузнаването и контраразузнаването на ДС също бяха съпричастни в развитието на НР България.
Ако вземем за пример само контраразузнавателна работа на ДС против подривната антибългарска дейност на Турция, констатираме, че в периода 1944-1989 г. ДС
е разкрила и обезвредила стотици турски терористични и шпионски конспирации на наша територия. За този период са арестувани и осъдени 500 турски шпиони, а от 1989 г.
досега, за 20 години, няма арестуван нито един турски шпионин, при положение, че в
този период турските разузнавачи в България никой не ги безпокои и те работят на
най-бързи възможни обороти и вербуват когото си пожелаят.
Питам ви, уважаеми господа, и тук ли ДС ви пречи да работите против турския
шпионаж, и защо в продължение на 20 години хиляди служители в българските специални служби получават заплати, а не извършват контраразузнавателна дейност? И за
това ли е виновна ДС?
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Анализи на авторитетни разузнавателни служби показват, че те поставят българското разузнаване – ПГУ-ДС, в първата десетка на най-добрите разузнавателни организации в света, а нашето научно-техническо разузнаване – НТР, е поставено на
първо място в света след това на СССР.
Това, уважаеми господа, се постига с високо образовани български патриоти –
служители на ДС. Така че не се опитвайте сега да доказвате, че в ДС са работили някакви „ченгета“. Там бе елитът на нацията.
Тъмни сили след 10 ноември 1989 г. унищожиха всичко изградено в социалистическа България. МВР и Държавна сигурност бяха бързо разгромени, за да могат
властимащите безнаказано да крадат и рушат държавата. Днес промишлените райони
на всички български градове са като бомбардирани от вражеска авиация. В страната
цари беззаконие, корупция, престъпност, проституция, наркомания, морално и психологическо деградиране... Демографски срив застрашава съществуването на държавата.
Уверявам ви, господа, че малко български граждани ще ви повярват, че едва ли
не за всичките тези беди е виновна ДС. Българските граждани знаят, че хората на ДС
са съзидатели, а не рушители.
Асоциацията на разузнавачите от запаса не изключва възможността отделни
недобросъвестни служители на ДС да са преминали на страната на престъпния свят,
но в продължение на цели 20 години новите органи за сигурност трябваше да ги арестуват (ако има такива) и да ги изпратят в затвора.
Доколкото знам, сериозни данни за извършени престъпления има от служители, назначени в органите за сигурност след 10 ноември 1989 г., а не за хора от ДС.
Вие навярно си давате сметка, че на последните парламентарни избори БСП
катастрофално изгуби доверието на народа. Една от основните причини е, че именно
БСП подготви и гласува закона за разкриване на досиетата. Това бе непочтен удар
срещу своите, а такива сериозни грешки не се прощават.
В споменатото вече интервю г-н Костадинов се хвали, че неговата комисия през
текущата година е развила много сериозна и успешна международна дейност. И скоро
щели да имат възможност да се ровят и в архивите на ЩАЗИ!
Ето откъде ще тръгне икономическият възход на България и ще се подобри
жизненият уровен на нашите граждани.
Г-н Костадинов, с ровенето в архивите на ЩАЗИ вашата комисия ще постигне
две неща: а) Ще получите възможност да се разхождате в Европа с парите на българския данъкоплатец, и б) Може да откриете някоя несериозна, но все пак сензационна
бумага, с която да продължите да будалкате общественото мнение и да го отклонявате
от насъщните му проблеми. И без това вие друго не можете да вършите.
В края ще си позволя да привлека вниманието на г-н Борисов да не позволи парата на локомотива да отиде в свирката. Нужни са по-малко приказки, предположения
и клевети и повече системна, компетентна и ефективна работа против престъпността.

