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В България трябваше да стане това, което се случи във всички други страни от бившия
Варшавски договор – да се направи лустрация на сътрудниците на комунистическите
тоталитарни служби. Въпреки че много хора ще кажат, че е късно трябва да се отиде
към лустрация, само тя ще реши проблема. Това заяви Касим Дал, зам.-председател на
Народна партия „Свобода и достойнство” в предаването „Животът и други неща” по БНТ
днес.

„Тези хора (сътрудниците, бел. ред.) са се пропили във всички структури на държавата
и затова нямаме държава, а имаме една мафиотска структура, която действа без
никакви правила. Всичко става по техни правила. Те ги решават зад кадър”, каза той.

За да онагледи мафиотския принцип на взимане на решенията той даде пример с
начина на отстраняване на доскорошния зам.-председател на Народното събрание и
зам.-председател на ДПС Христо Бисеров от всички постове. Сигналът срещу него за
пране на пари е дошъл от западна партньорска служба, но първи за това е информиран
човекът от Сараите ( Ахмед Доган, бел. ред.). „Каква длъжност заема той в
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държавата? Или е, както ние казваме, баш мафиотът ли е”, запита реторично Касим
Дал. По думите му не Доган, а премиерът и председателят на Народно събрание е
трябвало да бъдат информирани и да излязат със становище преди „човекът от
Сараите” да е взел мерки.

Според Касим Дал атаката срещу комисията от тази седмица цели нейното
подчиняване. „Сега на комисия й се размахва пръст (от БСП, бел. ред.), като се цели тя
да бъде подчинена. Утре ще й съкратят бюджета, а ако не стане послушна ще тръгнат
към нейното закриване или най-малко към подмяна на състава й”, коментира той.

Касим Дал, който е един от основните политически фигури за приемането през 2006 г.
на действащия в момента закон за досиетата,
припомни факта, че законът е приет с политически консенсус, въпреки някои
компромиси, като това, че в първоначално в законопроекта е съществувала идеята да
се наложи и лустрация.

Той разкри, че още тогава, през 2006 г. лидерът на БСП Сергей Станишев, който по
това време е и премиер, е бил против отварянето на досиетата, въпреки че публично
заяви, че „обществото има право да знае кой кой е в държавата”.

„Станишев не беше от хората, които подкрепяха закона още през 2006 г. Тогава в
неговия кабинет като премиер имаше среща с ръководителите на специалните служби и
тогава беше приет параграф 12, който ГЕРБ после отмени.

Има няколко случаи, за които службите не искаха да се разкриват в никакъв случай.
Прословутото събиране при Сергей Станишев тогава беше да дадем две години на тези
хора (сътрудниците, бел. ред.) да ги приберат от различни посолства и представителства
на България в чужбина. Те не го направиха, напротив тогавашният министър на външните
работи Ивайло Калфин, сега евродепутат от БСП, продължаваше да изпраща такива
хора и за посланици
, и за консули, и
за представители, отговарящи за икономическите връзки в посолствата”,
разкри Касим Дал.

Той подчерта, че за първи път, освен работещ закон, има и работеща комисия. „Тя е
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достатъчно независима и изкара доста нелицеприятни неща, а такива предстоят да
излязат”, допълни той.

По думите му всеки, който посяга към комисията трябва да знае, че тогава (през 2006 г.,
бел. ред.) е имало огромен натиск от Европейската комисия България да приеме такъв
закон и да избере независима комисия. „Но както сме тръгнали, вървим назад към
Евразия”, отбеляза политикът.

Той обясни, че битката за закона през 2006 г. се различава от сегашната атака срещу
комисията. „Агентите на ДС сега са на власт – бизнесмени, банкери, а тогава през 2006
г. друга част се бореше срещу закона. Тогава имаше активни борци.

Затова такива като Атанас Мержданов (депутат от БСП, председател на
Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, който в сряда
обвини, че комисията по досиетата не била нужна и разделяла обществото,
бел. ред
.), без да се обиждат, но на тях им отворихме път в БСП с приемането на закона за
досиетата. Това е истината. Атанас Мерджанов нямаше да бъде на това положение,
което е днес, ако лидер на БСП беше Георги Първанов”, коментира Касим Дал.

Той припомни, че близо една година и половина комисията не е могла да работи на
пълни обороти, защото Станишев не е предоставил сграда на независимия орган, а
„след това един министър на вътрешните работи (Румен Петков, бел. ред.) до последно
се опъваше да даде документите на комисията”.

„И сега е факт, че отделни специални служби не са предали архива на старите
специални структури, въпреки наказателните клаузи в закона. За какво става въпрос?
Това предаване предстои и или трябва комисията да се подчини и да стане послушна,
или може да тръгнат да сменят комисията или най-малко състава й”, коментира още
Дал.

Той даде пример за присъствието на агентите на ДС в църквата и в мюсюлманското
настоятелство. „Оттам тръгвам, защото няма духовност. Тези хора какъв морал имат?
Те нямат нито достойнство, нито чест, нито морал, а искаме държавата да припознае
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тези ценности. Те едно мислят, друго обещават, трето правят”, добави Касим Дал, който
беше изключен от ДПС, след като в началото на 2011 г. публично обвини Ахмед Доган
за изчезването на общата „кауза ДПС”, която е отстъпила място на „лични каузи за
бързото материално обогатяване, без съобразяване с когото и каквото и да било”.

Според Касим Дал липсата на морал е и причината нито един от обявените сътрудници
не е излязъл преди да бъде избран или назначен на някой пост и да каже „аз бях такъв”
(агент, бел. ред).

„С какви имена се явяват действащи политици”, заключи той, припомняйки агентурните
псевдоними на някои от ключовите агентите в ДПС, като агент „ПАВЕЛ” (Лютви
Местан), агент
„ВЕРГИЛ”
(Рамадан Аталай), агент
„САВА”
(Ахмед Доган).

Сайтът desebg.com припомня пропуснатите моменти за налагането на цялостна
лустрация в България виж обзорна статия тук .
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