Москва си вярва: Освободители сме, не сме донесли окупация, ако не бяхме ние България нямаше
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„Да се обвинява Русия за това, че тя е донесла, както те [българското МВнР] говорят
„окупационен режим”, е неморално”.

Това заяви първият заместник-председател на комисията по външните работи към
Съвета на федерацията (горната камара на руския парламент) Владимир Джабаров в
интервю за руската англоезична телевизия RT, в което коментира позицията на
българското Министерство на външните работи
от вторник по повод предстоящото откриване на подготвена от посолството на Руската
федерация у нас изложба за 75-годишнината от „Освобождението на Източна Европа
от Съветския съюз”, която ще бъде показана в София на връх 9 септември тази година.

Джабаров беше един от многото представители на Русия, които очевидно са жегнати от
позицията на българското МВнР.

Той дори побърза да подкани директно държавният глава Румен Радев да защити
руските интереси: „Надявам се президентът [на България] да каже, че това е
недопустимо”, каза Джабаров.

Прави впечатление, че руските политици днес като Джабаров не правят разлика между
несъществуващия вече Съветски съюз и днешна Русия, тъй като в декларацията на
МВнР се квалифицират действията на СССР през 1944 г. спрямо България.

„Едва ли България щеше да съществува днес като независима държава, ако не беше
освобождението ѝ от профашисткия режим през 1944 г. от червената армия. България
беше част от фашисткия блок, помагаше на Адолф Хитлер в окупацията на Югославия и
Гърция”, коментира пред ТАСС Михаил Мягков, ръководител на Руското
военноисторическо дружество.

1/3

Москва си вярва: Освободители сме, не сме донесли окупация, ако не бяхме ние България нямаше д
Написано от Христо Христов
Сряда, 04 Септември 2019 19:28

Според него управляващите в България се опитвали да забравят историята на Великата
отечествена война (руснаците наричат Втората световна война).

„Наистина ли България иска да преразгледа резултата от войната? Тогава може да се
преразгледат и условията на отношението към нея. Историческата слепота никога не е
способствала за нормалното развитие на обществото”, поучава още Мягков.

По думите му СССР бил оказал голяма помощ за възстановяването на българската
икономика, а „жителите на страната рамо до рамо с Червената армия освобождаваха
родината си от нацизма, и опитите да се забрави това са предателство”.

„Трябва да помним, че България поддържаше дипломатически отношения със СССР.
Това обаче не означава, че българската страна е права в своите изявления днес”,
коментира пред радио „Спутник” руският историк и публицист Михаил Смолин от Руския
институт за стратегически изследвания, чийто директор в периода 2009-2017 г. е
бившият генерал от КГБ Леонид Решетников, признал, че с него е обсъждана
евентуалната кандидатура на Румен Радев за президент на България .

„Ако СССР бе загубил тази война просто нямаше да има независима България на
географската карта”, смята Смолин, очевидно приемайки, че в периода 1944-1989 г.
България е била независима страна, а не подчинена на Кремъл територия с насаденото
от нея тоталитарното комунистическо управление.

По-рано посолството на руската федерация в София коментира, че целта на изложбата
е да запознае българското общество с материали от руските архиви, които досега са
били секретни. Изложбата нямала нищо общо с днешния вътрешнополитически дебат в
България или с конкретни политически сили.

Отделни политически партии като БЗНС и ДОСТ изказаха подкрепа към позицията на
МВнР и запитаха защо десните партии още мълчат и не вземат отношение.
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Многобройни са и коментарите на читателите в социалните мрежи и форумите на
повечето от електронните медии, които проследиха скандала. Един от коментарите е
доста показателен за трезвомислещите днес българи, а именно, че ако през 1944 г. не
ни е „освободила” съветската армия днес България е щяла да бъде част от семейството
на развитите държави, а не поскомунистическа страна, в която 20% от гласувалите
дават своя вот за наследниците на компартията.
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