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„Аз заставам на позицията, че лустрацията щеше да се отрази изключително позитивно
на България, ако беше направена на време, така както другите го направиха, по
най-демократичния начин”. Това заяви президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев по
време на двудневната българо-германска конференция „Състояние и актуални задачи
за преосмисляне на тоталитарния комунистически период в България”, организиран в
Гьоте институт в София, започнал в четвъртък (15 ноември 2018 г.).

Плевнелиев, който участва във форума, е единственият български президент, който
недопусна в президентската администрация сътрудници на тоталитарните служби по
време на своя мандат, като извърши предварителна проверка за принадлежност на
кадрите си, а също така възприе политика за неназначаване (издаване на президентски
указ, б.а.) на посланици с досиета.

По думите му и „днес ние продължаваме да имаме притеснения, съмнения, да се
раздираме от задкулисни сценарии. В основата на всичко това стоят винаги агенти на
Държавна сигурност”.

Изявлението и позицията на българския президент (2012-2017) обаче останаха нечути
от българската общество, защото събитието в Гьоте институт беше подминато от
българистките медии с изключение на сайта desebg.com.

За изваждането на досиетата навреме

Плевнелиев реторично запита „колко щеше да е различна България, ако досиетата на
Държавна сигурност бяха извадени в началото на 90-те години, както другите страни го
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направиха. Колко по-различна щеше да е България, ако всички агенти на Държавна
сигурност бяха осветени”. Плевнелиев заяви още:

„И днес ние се чудим къде те не са, след като Комисията по досиетата установи хиляди
агенти в министерствата, в администрацията. Те са политолози, социолози, те формират
общественото мнение, бомбардират народа с пропагандните си машини денонощно и
никой не може да ги спре. Налагат липсата на морал, обичат липсата на ценности и ни
бута със страшна сила в собственото си блато, където няма ценности и перспектива,
защото това е тяхната игра.”

Ако младите хора не научат истината

Според него България е щяла да бъде много по-различна „ако бяха успели достойните
усилия на много хора в тази държава, от тези които бяха репресирани и не търсиха
възмездие, но те искаха истината просто да бъде казана и разказана на следващите
поколения”.

„Ако младите хора не научат историята тя ще се повтори. Трайният мир е свързан с
научените уроци от историята, така че комунизмът и всички форми на
човеконенавистни режими да не могат да се повторят. Ако ние не научим уроците от
историята, ако ние не се изправим пред истината за този човеконенавистен и
човекоубийствен режим, ако ние не покажем историята на България такава, каквато е
била, с хубавото и с лошото, ние създаваме предпоставки за напрежение, за
конфликти”, допълни държавният глава в периода 2012-2017 г.

Но не скри, че сред младите хора има невежество по отношение на това, което е било
при комунизма. Цари романтичен подход към тоталитарната диктатура. В ХХI век се
откриват паметници на комунистически фигури.

Според него няма нищо по-лошо от манипулираната история. „Няма нищо по-трагично от
това да виждаме в парламента, за съжаление това днес е факт, как липсва
политическата воля да се изправим пред истината, която да приемем и да предадем на
поколенията”, смята той.
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Подкрепа и уважение към работата на Комисията по досиетата

Плевнелиев заяви своята категорична подкрепа към „тези, които полагат изключително
тежък труд в Комисията по досиета, на която последните 11 години 10 пъти им искаха
оставката и то все в една и съща политическа сила – БСП”.

„И днес има политически сили в парламента, които всячески се опитват да пречат на
Комисията по досиетата, на която благодаря от все сърце за достойния национално
отговорен труд, който рано или късно ще ни помогне да стигнем до истината”, заяви
Плевнелиев.

Разкриването на истината за комунизма – стратегически и благородно дело

По думите му нашето общество страда изключително от това, че истината за режима на
БКП се манипулира. Президентът посочи:

„Направи се немалко и аз стискам ръката на всички, които положиха усилия, труд, нерви,
за да стигнем до една ситуация, в която може да кажем, че България в това отношение
не е Сърбия, където досиетата на тайните служби още стоят затворени. Ние сме
по-напред от Македония, Словения, Хърватска, но не можем да кажем, че сме Германия.
Може само да се поучим от достойния и честия начин, по който невският народ се
изправи пред тежестта на истината и го предадоха по най-хуманния начин на
поколенията. Дори не сме Чехия, не сме Полша, Унгария, дори не сме Словакия –
държави, които много по-навреме се справиха с тази задача. Днес те летят със съвсем
други крила и постигат съвсем други икономически резултати и успехи.

Заявявам го най-откровено. Най-големият грях на прехода е манипулираната и
недоизказана истина за комунистическия режим и тайните му служби, за това, че ние не
се изправихме пред комунистическата власт и нейните служби и техните тролове, за да
може веднъж за винаги да гледаме напред, стъпили на здрава основа.”
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Плевнелиев заключи, че разкриването на истината за комунистическия режим е
„стратегически важно и благородно дело”, а Германия е тази нация, която успя да се
поучи от миналото, както никой друг.

4/4

