Лютви Местан се зарече да излезе от политиката, ако се намери донос от него
Написано от Христо Христов
Сряда, 12 Ноември 2014 14:39

„Заявявам, че ако в моя съзнателен живот някой покаже не донос, не клевета, една
дума, която да ме направи морално уязвим, аз не само че няма да бъда председател на
ДПС, няма да се занимавам с политика”. Такава декларация направи лидерът на ДПС
Лютви Местан днес в интервю пред Нова телевизия, предизвикан от въпроси, свързани
с обявената му през 2007 г. принадлежност към бившата Държавна сигурност под
агентурния псевдоним "ПАВЕЛ".

Той посочи, че се бил заканил да не отговаря на политически провокации от страна на
политически опоненти. „Напоследък забелязваме как с една садистична наслада се
вади тази тема и особено когато става въпрос за председател на една партия, още
повече ДПС, той дължи отговор”, обясни Местан.

Водещите в студиото обаче не бяха подготвени за разговора, бъркайки не само
структурата на Държавна сигурност и факти от делото за унищожаване на досиетата
срещу бившия министър на вътрешните работи ген. Атанас Семерджиев, но и
непознавайки подробности от безпрецедентния казус с изчезналото досието на Местан.

Това позволи на лидера на ДПС да контролира и насочва разговора в изгодна за него
посока. Той обаче не заяви категорично, че никога не е бил сътрудник на ДС, а избра
друго обяснение.

„1978 г. г-н Местан е в казармата на 17 години и 9 месеца и в продължение на 2 години
той е войник в униформа и е в отношение на изпълнение на устав, клетва, заповеди,
униформа”, обясни за себе си в трето лице политикът.
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„Комисията огласи картон, реквизит, без нищо повече. Не мога да нося отговорност за
реквизити, които са извън моята воля”, повтори тезата си Местан, която застъпи още
през 2007 г., когато неговата принадлежност към Държавна сигурност беше огласена
от Комисията по досиетата за първи път.

„Заявявам категорично, че в съзнателния си живот, защото бях уволнен от казармата
през 1980 г., като студент, като учител, поемайки риск, знаейки, че в тази система (ДС,
бел. ред.) нищо никога не може да се заличи или загуби, заявявам, че ако в моя
съзнателен живот някой покаже не донос, не клевета, една дума, няма да се занимавам
с политика”, повтори Местан.

Вместо да го попитат откъде знае, че в системата на ДС нищо не може да се загуби,
водещите започнаха да му цитират данни за унищожените през 1990 г. от БКП/БСП
досиета.

„Ако има унищожени досиета има и протокол за унищожаване, разбирате ли за какво
става въпрос”, контрира Местан водещите, които дори не обясниха, че документите в
неговия случай показват, че досието му от Трето управление на ДС (военното
контраразузнаване) през 1981 г. е прехвърлено в Първо главно управление на ДС.
Наследникът на тази структура, а именно Националната разузнавателна служба
отговаря през 2007 г., че не разполага с данни за Местан, тоест на лице е едно
изчезнало досие.

„Не зная кой е създал този картон с псевдоним „ПАВЕЛ”. Самата ДС е продукт на
комунистическата система”, каза Местан, а водещите пропуснаха да го попитат каква е
оценката му за ДС (такава той не е давал).

„Много са ми любопитни съдниците, които са пряко свързани с комунистическата
партия. Ние (ДПС, бел. ред.) за това нямаме проблем дори да подкрепим лустрационен
закон. Само че един такъв закон не предполага да не се разместват позициите на
насилника и на жертвата, да не се подменя историческата истина”, обясни Местан.
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„Онези, които градяха политическа идентичност с много силни позиции срещу
Държавна сигурност днес са в прегръдката на Държавна сигурност в съвместно
управление”, заключи той, визирайки новата коалиция, в която е допуснат да участва
Патриотичния фронт.

Само на desebg.com вижте подробности за изчезналото досие на Лютви Местан
– тук
.
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