Читателски отзиви за „Погубената България” от Швейцария и САЩ
Написано от Държавна сигурност.com
Неделя, 09 Юни 2019 19:57

„Дълбоко впечатлен и потресен съм от размера на престъпленията на „народната
власт” срещу елита на България и техните семейства”.

Това пише в писмо на електронната поща на сайта desebg.com живеещият в Швейцария
Стефан Богданов.

Той е син на началника на отделение „Б” (контраразузнаването) на Държавна сигурност
Стефан Богданов , изпитал на собствения си гръб ужасните репресии на своята
компартия, когато през 1949 г. е арестуван, измъчван, обвинен и осъден като
„трайчокостовист”, а по-късно пише разобличители спомени за комунистическия
тоталитарен режим, издадени след промените под заглавието
„Дв
е смърти няма, а без една не може”
.

„Голямо БЛАГОДАРЯ на авторите, които документират в книгата „Погубената
България” унищожението на българския елит.
Въпреки че живея от дълго време в Швейцария, се върнах отново в детството си,
травматизирано от репресирането на баща ми Стефан Богданов и сърцето ми ме боли
като чета как хиляди хора са пострадали много повече от моето семейство. Поклон към
паметта им”, пише още най-малкият от тримата синове на Стефан Богданов.
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Той отива в Швейцария, след като баща му е реабилитиран и освободен след 1956 г. и
изпратен в Берн като търговски аташе. Синът завършва висше там, жени се и така
остава да живее в Швейцария. Стефан Богданов е и един от дарите на сайта pametbg.
com
,
посветен на жертвите на тоталитарния комунистически режим.

Авторите на „Погубената България” Вили Лилков и Христо Христов получиха
поздравления за своя труд и от проф. Васил Златарски от САЩ.

Геологът, който е един от най-известните изследователи на коралите в целия свят,
пише до авторите:

„Благодаря ви и ми позволете да ви поздравя от все сърце за книгите „Бивши хора” и
„Погубената България”, като изразя горещата си гражданска признателност за
усилията да се опази чиста националната памет”.
Той обещава да изпратите двете книги за вечно съхранение в Конгресната библиотека
във Вашингтон.
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