
Марија Захарова: Резолуција Европског парламента којом се изједначавају нацистичка Немачка и СССР представља покушај ревизионизма и фалсификовање историје
петак, 20 септембар 2019 21:10

 Усвајање резолуције у Европском парламенту „о важности очувања историјског сећања
за будућност Европе“ представља још једну рунду грубог фалсификовања историје,
искривљавење прошлости је неприхватљиво, изјавила је за Спутњик портпаролка
Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

  

  „Министарство спољних послова Русије покушава да се суздржи од коментара на
поступке Европског парламента. Међутим, у овом случају смо приморани да направимо
изузетак, јер се ради о још једној рунди грубог фалсификовања историје... Ова
резолуција није ништа друго до скуп ревизионистичких тврдњи. Европски парламент
истакао се још једним невероватним покушајем постављања знака једнакости између
нацистичке Немачке, земље агресора, и СССР-а, чији су народи по цену огромних
жртава ослободили Европу од фашизма“, нагласила је Захарова.   

Она је навела да постоји опасност због курса политизације и ревизије историјских
чињеница.
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  „Прећуткујући своје непријатне странице и тумачећи ретуширане верзије догађаја посопственом нахођењу, Европски парламент је коначно изгубио везу са стварношћу“,додала је она.    Они су нацистима на комадање дали Чехословачку. Због бројних референци на ’тешкусудбину‘ Пољске, која је, успут буди речено, учествовала у поменутом ’комадању‘ изакључила споразум о ненападању са Берлином 1934. године, оваква селективностисторијског сећања запањује својим цинизмом    „А та веза је таква да у многим европским земљама рехабилитују нацистичке злочинце,одвијају се масовни скупови ветерана ’Вафен СС‘ и њихових присталица, неонацистичкеорганизације се осећају слободно. То је права претња основним принципимадемократије и људских права“, оценила је портпаролка.  Она је напоменула да ни изјава европских посланика да је Други светски рат почео збогпотписивања Споразума о ненападању између Немачке и СССР-а 23. августа 1939.године нема никакве везе са историјом. Захарова је додала да у резолуцији ЕП нема ниречи о политици пацификације коју су западне земље водиле како би умириле агресораи како би се Хитлерови агресивни планови преоријентисали са Запада на Исток, као ниречи о кулминацији те политике — Минхенском споразуму из 1938. године.  „Његови учесници су нацистима на комадање дали суверену државу — Чехословачку.Због бројних референци на ’тешку судбину‘ Пољске, која је, успут буди речено,учествовала у поменутом ’комадању‘ и закључила споразум о ненападању са Берлином1934. године, оваква селективност историјског сећања запањује својим цинизмом“,закључила је Захарова.  (Спутњик)  

 2 / 2


