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Открито писмо
до делегатите на 48-мия конгрес на БСП до другаря Сергей Станишев, председател на
БСП и председател на Партията на европейските социалисти

Уважаеми другари,

Уважаеми другарю Станишев,

От името на Изпълнителното бюро на ПП „Нова Зора“ и лично от мое име приемете
нашия другарски поздрав и искрените ни пожелания за плодотворна, творческа и
делова работа; за ясен поглед, твърдост и непоколебимост към отговорностите на БСП
в изтерзания ден на Отечеството и в изпитанията на българската съдба.

48-мият конгрес на БСП преминава под лозунга „За нова социална България“. Той
бе възприет от българското общество като заявка за нов обществен договор, нови
социални ангажименти и нови национални отговорности. Конгресът по същество
начерта нови азимути по пътя на надеждата и оптимизма. И радостното бе, че те бяха
навременни и различни от политическите формули и проекти, основани на стари и
ненужни илюзии за модерност и прогрес.

Партията на европейските социалисти, председателствана от Вас, др. Станишев,
веднага след избирането Ви за председател, заяви, че ще върне на хората
разрушената европейска мечта и надежда, и че нито един човек няма да бъде
изоставен в тази тежка ситуация. Ето това е, което мобилизира срещу БСП и ПЕС
силите на гнета и желязната пета на новото историческо безвремие, и което вдигна
на щурм не само „
правилните
“ средства за масова информация, но и спящите туморни клетки в жизнения организъм
на Българската социалистическа партия. За всеки честен човек и за всеки
непредубеден наблюдател е очевидна яростта, с която бе посрещан всеки опит да бъде
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разхлабена умъртвяващата примка около шията на народа; всеки опит да бъде
мобилизирана националната енергия; всяка възможност да се потърси и намери брод
към бъдещето, различно от представата за обреченост.

Днес правителството с мандата на БСП се опитва да преведе кораба на българската
нация и държавност между Сцила и Харибда, да свърже разкъсаните социални връзки
от едно волунтаристично управление, най-яркото наследство от което бе
геноцидно-изтребителният модел на социал-дарвинизма и модерното людоедство.

Трудностите и вълчите ями по този път са неизброими; яростта на наемници и еничари
е безпределна, както безпределна е и наглостта на жалките оценители, опитващи се да
пренапишат историята.

Уважаеми другари,

Вие добре знаете, че характерен белег на времето, в което живеем, е предимството
на лъжата пред истината. Казват, че когато лъжата е на другия край на света,
истината тепърва започва да я гони. И изстраданият оптимизъм е в това, че тя я
достига. И лъжата знае това, и се страхува.

Ние, от ПП „Нова Зора“, искаме да ви уверим, че лъжата в края на краищата ще бъде
изобличена; искаме да ви вдъхнем куража, че вашето дело е отговорно, че няма значима
обществена енергия извън БСП, която да се противопостави на пагубните тенденции и
програми на неолиберализма; че вашето място в спасението на България и народа ви
правят незаменими. Няма кой друг освен българските социалисти и патриоти, освен
единния фронт на хората на социалната кауза и любовта към Отечеството да
изпълни историческата задача за нова социална България;
за
реиндустриализация и възраждане; за нови принципи на властта в името на
българското бъдеще.

И ние сме сигурни, че на това заседание на 48-мия конгрес, вие ще разговаряте честно и
честно ще осъдите опитите да бъде приведена в изпълнение стародавната задача с
извъннационално базиране за разгрома на БСП.

2/4

С ОРЪЖИЕТО НА ИСТИНАТА
Автор: Минчо МИНЧЕВ

Ние вярваме, че в тези тревожни дни вие ще излезете още по-сплотени и единни, с
още по-избистрено чувство за отговорност пред България и българския
национален интерес.

Ще излезете като партия на дългосрочния ангажимент към народа, на
стратегическата отговорност, като партия на дългата политическа воля.

Много изпитания и задачи има пред обществото, пред правителството и пред бъдещето
на Отечеството. Но ние, в „Нова Зора“, сме убедени, че няма по-непоколебимо условие
за решаването на проблемите от условието за единството на БСП.

Желаем ви, драги другари, да почерпите сили от духа на мъчениците на социалната
кауза; да почерпите вяра от героите и строителите на нова България. Днес
Отечеството очаква от своите леви политици чувство за отговорност пред бъдещето на
днешните и утрешни български поколения. То разбира, че на вашите плещи ляга
отговорността за безсмъртието на българската държавност и националната
историческа съдба. Привнесеният през годините в редовете на БСП ляв
космополитизъм следва да бъде преоценен. Историята показа, че той не е особено
достойнство, че на него следва да се противостои с най-неотразимото оръжие –
оръжието на истината.

Прочее, успех драги приятели!

България ще пребъде! И гаранция за това е проверената ваша мъдрост и единство.

С другарски поздрав
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от името на

Централното изпълнително бюро

Минчо МИНЧЕВ,

председател на ПП „Нова Зора“
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