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До делегатите на 49-тия конгрес на БСП*

До др. Корнелия Нинова, председател на БСП

Уважаеми другари,

Уважаема другарко Нинова,

За мене е чест, като председател на ПП „Нова Зора”, да изразя от името на моите
другари в Централния политически съвет и Централното изпълнително бюро на
партията, нашите най-искрени другарски пожелания за ползотворна работа на
днешното заседание на 49-ия конгрес и за осъзната отговорност в решенията, които вие
ще вземете, пред лицето на днешния и утрешен ден на България, на българското
бъдеще, на българската държавност и нация.

49-ият конгрес на БСП беше записан в хрониките и в свидетелствата за българската
съдба като форум, окрилен от вдъхновяващата победа на българските социалисти и
родолюбци в подкрепата им за избора на президента Румен Радев и вицепрезидента
Илияна Йотова. И ние сме убедени, че трябва да съхраним вектора на това начало от
преди 2 години.
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Осъществената воля на народа тогава съумя с този избор да възкреси за живот
изпепелената надежда за справедливост, да предаде нов импулс на жадуваната мечта
и високо отговорна цел за нова социална България, за България освободена от оковите
на разрухата и грабежа, с нов обществен договор, за нови социални ангажименти и нови
национални отговорности. Тази цел става все по-ясно очертана. И все по-настоятелна
става волята на народа за промяна.

Ние, в „Нова Зора“, сме дълбоко убедени, че волята на народа за промяна е
незаобиколима, още повече че тя съдържа концентрирания израз на главната
политическа задача, която стои пред всички нас: обединението на хората на социалната
кауза и патриотизма; обединението на енергията, волята и болката на българските
социалисти и родолюбци, които заедно съпреживявахме всяка неосъществена надежда
в битката с историческото безвремие; всяко поражение, в стремежа ни да бъде
съхранена българщината, да бъде осъществено възраждането на българската
традиция и живоът на всеки български гражданин.

Две са без алтернативните начала, които мотивират духовната твърдост и решимост за
просперитет на народа и на България: концентрацията на националната воля и енергия
в Единен народен фронт на всички, за които България е връх, небе и болка, дом, свяст
и място за вечен упокой. Само в единението, което прави силата, наречена социална
национална държава, ние виждаме смисъла на вашата и нашата политическа борба.

Всяка друга форма, извън тази формула за съюз на националната воля и енергия
срещу лъстивите форми на истанбулски и прочие конвенции, срещу мигрантски пакети
или пакети „Макрон“, само би подменила главната задача на днешния български ден –
съхраняването на народа ни и опазването на неговата държавност.

Днес за всеки честен човек, за всеки непредубеден наблюдател, който мери с
критериите на здравия разум, е видима и обяснима непримиримата ярост, която избухва
при всеки опит да бъде разхлабен безжалостния експлоататорски хомот около шията на
народа; да бъдат свързани разкъсаните социални нишки на традицията и модерността;
да бъде намерен брод в хаоса на предпоставената безнадежност. Тази е причината и
„Визия за България“, която обсъждате днес да бъде посрещана с такъв истеричен
страх, от заложената в нея промяна; страх, който вдига на крак всички гузни грешници и
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ненаказани до днес майкопродавци.

Но и това не е всичко. Каквото и да говорим, днес, България преживява неповторим в
своята история период. Макар да е лоялен член на ЕС и НАТО, Родината ни няма нито
верни приятели, нито надеждни съюзници. Нещо повече, тя няма и формула за
българския национален интерес. Европейският съюз и НАТО не могат да бъдат
тъждествени с българския национален интерес. Те могат само да бъдат временното
средство за неговото осъществяване. А това задължително предполага оценка на
реалностите след включването на България в тези организации. Към днешна дата,
реалностите са просто безутешни. Днес народът ни измира с незапомнени темпове в
нашата над 1300-годишна история! Само държавата Лесото, в Африка, ни изпреварва
по този печален показател! А още Жан-Жак Русо, в своя труд „За обществения договор“
е записал, че „Управление при което народът намалява и гние е най-лошото“!
Политическият елит, вече 29 години приема закони, като на акорд, но положението не
става по-добро. Единствено покварата става по-всеобхватна. А още от Монтескьо знаем,
че покварата е два вида: единият когато народът не спазва законите, а другият - когато
той е развратен от законите. Така че какво имаме на лице днес? Народът ни измира,
покварата – сиреч, гниенето, се е разпълзяло, а виновни няма! Имотният слой на
обществото не се и замисля дори по въпроса за оцеляването на народа, а още по-малко
по проблема за държавността. А това означава, че той не съобразява, че без народ и
държава ще бъде само лека плячка , нещо като хапка за транснационалните акули.
Армия, служби, индустрия, здравеопазване, наука, образование, железници и пр., и пр.,
всичко е на доизживяване! Мизерията, болестите, безнадеждността са всекидневие за
огромна част от народа, а ограбената национална енергия на можещите и знаещите,
уви, пребивава зад граница. Безхаберието и отсъствието на всякакъв ориентир в
обществото са отчайващи. Суверинитетът на България е заложен в НАТО и в
двустраните военни споразумения със САЩ, което неминуемо може да ни превърне от
прифронтова, във фронтова държава.

Единственият документ на прехода, който осъзнава реалностите и предлага в много
отношения ново начало е „Визия за България“. Визията, обаче, е само първата крачка
на тоталния мобилизационен проект, от който има въпиюща нужда цялостния проект за
спасяване на народа ни, което значи на България. И това не е алармизъм. Това е опит
да споделим открито с вас, делегатите на 49-тия конгрес на БСП, тревогата си за
пагубната скоротечност на тази пандемия от ликвидационни тенденции в българското
общество. Ние, в „Нова Зора”, като коалиционен и лоялен партньор сме убедени, че вие,
делегатите на 49-тия конгрес на БСП ще заложите категорични решения по отношение
на споменатите две основни задачи на днешния български ден: спасяване на народа ни
от физическо изтребление и съхраняването на неговата държавност. Разширено, това
би означавало и териториалната цялост на България. На политкоректния език на
европейските бюрократи тези две задачи могат да бъдат изразени и по-усукано и
по-приемливо, но за народа на България е ясно: промяната, която той иска, е да бъде
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отхвърлен този геноциден модел на изтребление, в който пребивава, но който обвит в
шоколадовата глазура на т. нар. евробюрократично говорене и пагубното неолиберално
двуличие само приспива със сладки и медени народа ни. А нали знаем, че всяко
заробване започва с приспиване!

Днес, по-важно от всякога е да бъдат назовани ясно заплахите за живота на
българското племе, което значи и за живота на неговото Отечество. Никакви
евроатлантически ценности не са в състояние да стоплят българина днес. Никакъв нов
цивилизационен избор! Той иска справедливост, иска равнопоставеност! Иска работа,
сигурност и хляб! Иска политически водачи, които не само на думи мислят за него; иска
справедливост и равенство пред закона; иска България да бъде дом за децата му; иска
тази земя, отредена ни от Бог за земя на българите, да остане земя и за неговите внуци
и за внуците на неговите внуци!...

Уважаеми другари и драги приятели,

Вие, които създадохте Визията всъщност извършихте най-вярната, но най-дълго
очакваната крачка. Вие потърсихте и посочихте в хаоса на това историческо безвремие
пътя към нови хоризонти за Отечеството. Остава обаче да осъществите най-важното и
най-трудното по този път – да решите въпроса за съюзника!

В създалите се исторически обстоятелства, той може да бъде само един – народът!
Народът с главна буква! Призовете го и го превърнете в демиург на промяната. И той
ще ни повярва. И ще ни подкрепи! - първо, заради себе си, и чак след това заради
своята неизтребима способност да прощава, да забравя грешки, злини, грабежи, а
понякога и предателства.

Днес отровният връх на пиката на мракобесието е насочен отново към голото топло
сърце на правдата и истината. И отровата е шаблонна и стара като тайната на всяко
отровителство – див и варварски антикомунизъм и една вечно удобна гърмяща смес от
клевети, лъжи и полуистини. И пак само един може да бъде съюзникът ни срещу това
мракобесие – народът! Народът с главна буква!...
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Уважаеми другари,

От името на „Нова Зора“ още веднъж ви пожелавам мъдрост, ясен поглед и сърце за
тревогите, тъгите и надеждите на многострадална България. И нека Визията, която
толкова тревожи нашите опоненти, да стане реалност.

Струва ми се, че в ден като днешния, би било добре да си припомним мъдростта на един
легендарен червеноармейски командир, защитникът на Москва - ген. Панфилов. Той
често повтарял пред своите офицери: „Ние сме различни хора, но посоката на погледа
ни е обща. И тя е, която ни прави другари, съратници и братя“ .

Ние, в „Нова Зора“, вярваме и търсим общата с вас посока на погледа и знаем, че само
това триединство може да бъде истинската гаранция за победата.
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Към победа, братя!

Към неминуема победа на единението и вярата в Бог, правдата и бъдещето на
България!

Минчо МИНЧЕВ, председател на ПП „Нова Зора”

25 януари 2019 г.

6/6

