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„След 30 години граждански усилия да се напише поне малка част от истината за
комунистическия режим в НРБ, ето го резултатът!
Комунистически негодници – историци, издатели, експерти по министерства и
регионални инспекторати, безхаберни учители, равнодушни родители”.

Това написа на своята страница във Фейсбук Вили Лилков, професор по ядрена
физика към Минно-геоложкия университет, веднага след вчерашната публикация на
desebg.
com
, с която бе дадена гласност на манипулациите за комунистическия режим в новите
учебници по история за 10 клас.

Малко по-късно доскорошният зам.-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов публикува
на своя профил във Фейсбук с линк към публикацията в
desebg.
com
следния коментар:

„Надявам се, че министърът на образованието Краси Вълчев и ПГ на ГЕРБ няма да
допуснат скандалния опит за подмяна на истината за комунистическия режим в новите
учебници. В противен случай усилията в тази посока на хора като журналиста Христо
Христов, проф. Евелина Келбечева и още много други интелектуалци ще се окажат
напразни.”

Цветанов беше един от политиците, оказал важна подкрепа на МОН през зимата на
2017/2018 г. за приемане на новата учебна програма, в която за първи път комунизмът
трябваше да се изучава адекватно.
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Реакцията му беше препечатана в редица новинарски сайтове и по този начин
проблемът достигна до повече читатели.

„Поздравления отново за Христо Христов и проф. Келбечева! Има комунистически
автори, които са в душевен конфликт на интереси да пишат учебници за младите
поколения на България и да се опитват да замажат престъпленията на комунизма”,
коментира във Фейсбук от Брюксел и евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев,
който е инициатор на серия от обществени дискусии в Европарламента и в България,
посветени на преосмислянето на комунистическия режим.

„Поздравления и за министър Вълчев, че не оставя да бъде подведен! Най-накрая, след
30 години, трябва да имаме адекватни и обективни учебници по история на 20 век”,
допълва Ковачев в коментара си.

Общественик от Враца: Г-н Борисов, спрете тази гавра

На сайта desebg.com се получи и позицията на общественика Илиян Нисторов,
Съосновател на неформална академия за изучаване на комунистическия режим като
престъпен – гр. Враца, адресирано до премиера Бойко Борисов:

„Уважаеми г-н Борисов, реагирам като общественик във връзка с издаването на новите
учебници по история, в които времето от 1944 – 1989 г. е представено изопачено.
Непростимо е чиновници от МОН, мафията на издателите на учебници, авторите на
учебници и учители „дали мнението си по съдържанието” на тези учебници , да се
подиграват, както с парите на данъкоплатеца , така и с историческата истина и
затъпяването на поколенията след нас с противоречив и неистинен материал.

Това е повече от хибридна война срещу българската нация, която при взето решение за
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начина за отразяване на комунистическия режим като престъпен в учебниците на
децата ни , тези мишоци си правят гавра с нас.

Какво самочувствие ще имате и Вие и г-н Андрей Ковачев и министър Захариева , при
преговорите с Македония за историческата истина, когато тези чиновници и
меркантилни хиени в България срещу много пари не искат да си опишем нашата
история?

Нищо чудно утре някой от македонците да заяви: „Хайде първо си оправете Вашата
история пък тогава претендирайте за нашата !”

Такъв цинизъм 30 години след демократичните промени считам, че е недопустим.

Моля, спрете тази гавра с български учебници и ни организирате среща с Вас на всички
заинтересовани около журналиста г- н Христо Христов, работещи от години по
проблема да си кажем личното мнение.”

Гневни и иронични коментари преливат с социалната мрежа

Гневни и иронични коментари на читателите на desebg.com преливат във Фейсбук.
Сайтът публикува само малка част от тях:

Станислав Черкезов:
Важното е да пише, че бозата е била по 2 ст. и това оправдава всички други мизерии и
зверства. Все пак какво струва човешкият живот пред бутилка боза.

Кирил Тодоров:
Станислав Черкезов, а салама за 5 лева защо го забравяш?
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Hristo Dobtchev:
Ще трябва да попълваме знанията вкъщи явно.

Hristo Kolev:
Най черната дата за БЪЛГАРИЯ е 5 септември 1944 година, когато безпричинно Сталин
ни обявява война и ни окупира! Все още си носим последствията!

Daniel Gotsev:
Учениците, които учат по тези учебници, нямат никаква представа за забраните и
тормозът тогава, но има добре работеща пропаганда как на хората им стигали парите,
нямало престъпност и т.н. Създава се фалшива представа, че социализмът не е бил
толкова лош. Не знаят напр., че не беше възможно да закупиш, нито слушаш по двете
радиа или гледаш по двете ТВ съвременна западна музика, освен нищожен брой,
одобрени от БКП изпълнители. Не знаят и за арестите в милицията, ако се обличаш
съобразно западните суб култури и вписването на това в задължителните писмени
характеристики, от които зависи дали ще ти позволят да следваш висше образование пример за поддържането в непрекъснат страх от всичко и за това как се налага да се
молиш, и ужасно мн. други неща, които днес за тях са на една ръка разстояние.

Borislav Stoyanov:
Едва ли е изненадващо, с оглед на това, че мръсните гадини все още управляват
държавата.

Antonia Polimenova-Tsoneva:
Това е престъпление! Учебниците да се изтеглят от Министерство на образованието и
науката и да не се допускат в училищата!

Красимира Иванова Ташева:
Не престават да си служат с диверсии! Трябва да се реагира!

Атанас Бюлбюлев:
Тук трябва да протестираме до дупка.
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Krasia Mirchev:
Да не допуснем този мракобесен период да е представен размито още от самото начало.
Това, което се е случвало дата по дата да е отразено както си му е реда. Помним
завинаги!

Информацията на desebg.com беше препечатана от новинарските сайтове Faktor.bg
и
Медиапул
, като по този начин дадоха на своите читатели гласност за скандала.

Сайтът Faktor.bg пусна анкета с въпрос : Трябва ли манипулираните учебници по
история да бъдат спрени и пренаписани?

Отговорът на читателите до 20.30 мин. на 20 юни 2019 г. е категоричен – 99,35% от над
300 участвали в допитването.
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