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„Чували сте, че по време на социализма било много хубаво, нали така? А задавали ли сте
си въпроса: защо след като е било толкова хубаво, днес това „хубаво” го няма в
програмата на БСП? Има два въпроса, на които никога поддръжниците на носталгията
по комунистическото минало и наследниците му няма да ви отговорят. Първият е защо,
след като е било толкова хубаво, не са продължили да строят този социализъм? И
вторият е какво е истинското завещание на този социализъм? А завещанието е пълен
банкрут – 11 млрд. долара външен дълг и 26,5 млрд. лева вътрешен дълг”.

Това заяви разследващият журналист и основател на desebg.com Христо Христов пред
близо 130 млади хора, участници в десетия зимен университет на организацията
„Младежи ГЕРБ”, проведен в гр. Сандански този уикенд. Той беше поканен като
външен лектор на инициативата от председателя на организацията Георг Георгиев,
зам.-министър на външните работи.

Изследователят на архивните на комунистическия режим (1944-1989) подчерта, че
неслучайно през април на 1990 г. БКП се е преименувала на БСП, за да се разграничи с
този акт от престъпленията си до 1990 г., но днешните социалисти разчитат на късата
памет на хората да не си спомнят това.

„Аз няма да ви убеждавам кое е по-хубаво: днешната „лоша” демокрация или „хубавото”
социалистическо минало, което всъщност е тоталитарен комунистически режим. Но ще
ви дам следния пример. Ако си представим, че това, което правите тук сега, го правихте
при „хубавия” социализъм и ви наблюдаваше един оперативен работник от Държавна
сигурност, той щеше да напише за вас справка, в която ще ви определи като „вражеска
младеж”, каквото направление в ДС има по времето на комунистическия режим,
натоварено с наблюдаването на млади хора като вас”, посочи Христо Христов.

„Офицерът от ДС щеше да напише още, че вие се изпаднали под упадъчно западно
влияние с тези смартфони и ползването на западни технологии. Щеше да ви
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квалифицира като християнски фанатици, защото носите кръстчета, а тогава това е
забранено. Щеше да ви определи за националисти, защото в свободното време вие
играете български хора, а тогава младите хора ги караха да маршируват на
задължителни манифестации и да пеят пропагандни песни”, обобщи журналистът под
учудения поглед на младите хора, повече от които родени през втората половина на
90-те години.

Той представи специална презентация със статистика за неоправдания терор, който
БКП налага в страната след 9 септември 1944 г., както и малко известни факти от
икономическите провали на тоталитарното комунистическо управление, довело страна
та до три фалита – през 1960 г., 1977 г. и 1987 г
.

„Този социално-икономически експеримент през ХХ век – изграждането на
социалистически стой, който всъщност е един от тоталитарните режими през миналия
век – е напълно несъстоятелен поради тази причина левицата в България след 1989 г.
няма как да го „строи”, но всячески поддържа носталгията по него”, обяви журналистът.
Той отбеляза, че едва през 2015 г. България е изплатила външния дълг, натрупан при
комунизма.

По думите му, както има фалшиви новини, така има и фалшиво минало, зад което се
крие истината за тоталитарния комунистически режим.

Христов подчерта, че когато младите хора не знаят истинските факти за режима на
БКП те могат да станат лесна жертва на манипулациите днес, които левите прилагат в
България. Журналистът отбеляза и факта, че от тази есен учениците в страната за
първи път ще изучават в час по история адекватно комунистическия тоталитарен режим
с нови знания и термини, нещо което връстници им в останалите страни от бившия
Източен блок отдава правят. Това става благодарение на новата учебна програма, при
ета от МОН преди година
.

Пред препълнената аудитория Христов обясни, че фалшивите новини не са от вчера
или днес, а от доста по-отдавна и техните „майка и баща” са съветските НКВД и КГБ,
които са ги прилагали над 70- години успешно под формата на „активни мероприятия” и
„дезинформации”.
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По думите му техните наследници днес в Русия правят същото в опитите си да разделят
Европейския съюз.

Журналистът разказа на младите хора и за провалените опити да се извърши истинска
декомунизация в България, за липсата на лустрация и късното отваряне на досиетата
на ДС и разкриването на сътрудниците на тоталитарните служби.

Подобна тема за комунистическия режим и неговото наследство се представя за първи
път по политическа линия пред млади хора. Очевидно и интересът към нея бе голям,
което пролича от активността на младежите и зададените от тях множество въпроси,
на които лекторът отговори по време на дискусията, запознавайки аудиторията със
съдържанието на своите три онлайн платформи – сайтовете desebg.com за
преосмисляне на комунистическото минало и влиянието му върху прехода,
Регистър на сътрудниците на ДС и разузнавателните служби на БНА
(
agentibg.com
)и
pametbg.com
, посветен на жертвите на комунистическия режим.
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