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Д-р Анастасия Г. М. Димитрова Мозер, почетен председател на партия „Обединени
земеделци”, дари на държавата личния архив на своя баща – земеделския лидер Г. М.
Димитров (1903-1972).

Това стана днес (8 юни 2018 г.), след като тя и председателят на Държавна агенция
„Архиви“ доц. Михаил Груев подписаха споразумение за безвъзмездно предоставяне на
архива на д-р Г. М. Димитров на държавно съхранение в Централния държавен архив.

Михаил Груев благодари за жеста на Анастасия Мозер и заяви, че „ние сме в малко
странна ситуация, защото все още не знаем за какви архиви става въпрос, тъй като те
са във Вашингтон”.

Г. М. Димитров успява да напусне България през 1945 г. под закрилата на САЩ, след
като комунистите се готвят да го ликвидират като политически опонент.

В емиграция развива активна дейност, а Държавна сигурност го разработва като един
от основните представители на българската „вражеска” емиграция – той е председател
на Българския национален комитет (БНК), със седалище във Вашингтон.

Анастасия Мозер също благодари за проявения интерес на държавните архиви към
архивното наследство на нейния баща. По думите ѝ все още не е ясно какво точно е
съдържанието на архива, защото сама тя не го е преглеждала подробно.

„Една значителна част от него се отнася именно до дейността на емигрантската
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организация БНК, която той ръководи и чиято цел беше да работи за
демократизирането на България и разобличаването на комунистическия режим”, посочи
Анастасия Мозер.

Предстои представители на Държавна агенция „Архиви” да обработят съдържанието
на личния архив на Г. М. Димитров в Америка, след което той ще бъде пренесен в
България, където ще бъде свободен за достъп от страна на историци и изследователи.

„Действително днес младите хора знаят много малко за личността на Г. М. Димитров и
то повече за пропагандата срещу него”, заяви Мозер.

„Моят баща беше изцяло предан на България, той посвети на нея целия си живот”, каза
г-жа Мозер.

Драголюб Гаджев, режисьор на редица документални филми за земеделските лидери,
включително за Г. М. Димитров и Никола Петков, разказа интересни факти от
политическата дейност на бащата на Анастасия Мозер в изгнание. По думите му водеща
роля в дейността на българската политическа емиграция по време на комунизма има
БНК.

Гаджев подчерта участието на Г. М. Димитров в движението за обединена Европа, в
което той участва още в зародиша му. При създаването на Съвета на Европа именно
българският земеделски лидер настоява да бъдат запазени места и за поробените
страни от Източния блок, които след краха на комунистическата система стават членове
на Европейския съюз.
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