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Лидерът на ДПС Ахмед Доган се е клел, че не е доносничил срещу никого като агент
на бившата Държавна сигурност, но твърдението му не се оказало вярно. Това стана
ясно от интервю на
Касим Дал в предаването
„Карбовски: Директно” по Нова телевизия в събота.

„Доган предаде вярата ми в идеала и каузата ДПС. В досието му видях такива неща… а
той пред мен се кле, когато излезе досието му, че срещу никого не е донасял. А знаете ли
колко съдби е променил, колко майки е разплакал”, заяви Дал Дал.

На въпрос дали Доган трябва да се извини на някого, бившият зам.-председател на
движението заяви: „Той трябва да се скрие от хората”.

Касим Дал прогнозира, че предстоящите местни избори ще бъде началото на краха на
ДПС, който щял да си проличи на следващите парламентарни избори.

На въпрос защо Ахмед Доган не се кандидатира за президент Касим Дал отговори: „Стр
ах. Винаги ги е било страх да покажат колко всъщност е влиянието на ДПС. Можеше и
друго да направят, да покажат други, спрягаха се имена. Тези хора никога не са
заставали пред хората ясно и категорично. Винаги зад пердетата са се решавали
нещата”.

Касим Дал, когото наричат „сърцето и паметта на ДПС”, беше изключен от партията с
решение на Централния съвет на движението през февруари 2011 г., след като малко
преди това критикува Ахмед Доган за връзките му с Държавна сигурност и поиска
оставката му.
.
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Самият Дал е един от основателите на Турското национално-освободително движение в
България през 1985 г., за което е разследван и съден от комунистическата власт и
лежи в затворите на София, Варна, Бобов дол и Стара Загора (1986-1989).

След 10 ноември 1989 г. става един от основателите на Движението за права и свободи,
а от 1993 г. е негов заместник-председател. Пред 2010 г. Дал поде оставка като
зам.-председател на ДПС, а през януари 2011 г., когато атакува Доган, и като член на
Централното оперативно бюро на ДПС (защо Касим дал поиска оставката на Доган и
лустрация за агентите на Държавна сигурност в ДПС виж
тук
).

Ахмед Доган беше разкрит като агент на ДС още през 1997 г. по време на действието на
първия закон за досиетата. Неговата агентурно дело обаче става достъпно едва след
приемането на последния закон за досиетата през декември 2006 г.

Той е сътрудничил последователно на Трето управление на ДС (ВКР, военното
контраразузнаване от 1974 г.), на Окръжно управление на МВР-ДС във Варна (от 1976
г.) и на
Първо главно
управление на ДС
(ПГУ, разузнаването от 1979 г.) под псевдонимите „Ангелов”, „Сергей” и „Сава”.

От 1990 г. Доган е неизменен лидер на ДПС. През годините на прехода движението е
имало непоследователна политика по отношение на сътрудниците на репресивния
апарат на БКП. През 2006 г. ДПС подкрепи създаването на нов закон за досиетата, за
приемането на който Касим Дал изигра ключова роля като зам.-председател на
парламентарната комисия по национална сигурност и вътрешен ред. А през януари 2011
г.
подкрепи декларацията на
Народното събрание за отзоваване на дипломатите с досиета.

Този месец обаче ДПС заедно с БСП атакуваха пред Конституционния съд промените
в Закона за дипломатическата служба, приети с гласовете на ГЕРБ, Синята коалиция и
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партия „Атака”, с които се ограничава присъствието на агенти на ДС на ръководни
постове в българската дипломация.

Освен Доган в ръководството на ДПС (Централното оперативно бюро) агенти на ДС са
Юнал Лютви,
депутат, зам.-председател на парламентарната група (ПГ) на движението;
Лютви Местан
депутат, зам.-председател на ПГ на ДПС;
Рамадан Аталай
– депутат;
Янко Янков
– депутат.
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