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„Демокрацията ни отне много. Отне ни здравеопазването, образованието, сигурност, но
ни даде свободата да мислим, да имаме мнение и да се борим за правата си”, заяви в
събота (19 март 2017 г.) лидерът на БСП Корнелия Нинова на предизборна среща в
Стара Загора.

Изглежда с наближаването на датата на предсрочните парламентарни избори
комунистическата партия в България е готова на всичко, за да излъже за пореден път
лековерните българи, но манталитетът и душата ѝ са си останали комунистически и
обърнати все към господарите ѝ в Кремъл.

Ние обаче помним, че сме били свидетели и на други агресивни предизборни и
изпълнени с жажда за реваншизъм кампании на БКП/БСП, когато са ни обещавали
сполука, а народът е получавал празни магазини и шокови цени, както през гладната
Лукановата зима.

Колкото и да лъже днес Корнелия Нинова истината е, че не демокрацията ни отне
много, а че БКП/БСП ни отне демокрацията (отделен е въпросът защо ѝ позволихме),
която след краха на тоталитарния комунистически режим мечтаехме да изградим.

Отне я и я превърна в това, криминално, корумпирано посткомунистическо тресавище, в
което голяма част от българското общество е натикано на дъното, а
мафиотско-олигархичните кръгове управляват зад кулисите, за да може точно чрез
такива като Корнелия Нинова да се обещава на народа поредното „светло
[социалистическо] бъдеще”.

Не ми се беше случвало в скоро време да чуя някой така грозно да цапа и плюе по
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демокрацията, както Корнелия Нинова. И то по същата тази „демокрация”, която
направи комунистическата номенклатура каста от милионери и олигарси и по логиката
на това облагодетелстване би следвало всяка сутрин да целуват ръката и да се кланят
на демокрацията. Същите тези червени олигарси и милионери, които миналата година
приватизираха и БСП чрез Нинова.

Лидерът на преименувана компартия преди 27 години обаче много добре знае, че много
пенсионери, днес мислят, че демокрацията е мръсна дума и ще им хареса да чуят това
от нейната уста. Хора, чийто живот е минал през тоталитарния комунизъм без да знаят,
че здравеопазването, образованието, сигурността и всичко получено при т. нар.
социализъм всъщност Живков и партията са „построили” с тайни заеми за милиарди
долари от банките на „гнилия капитализъм”,

Тези хора вече са забравили, че същата тази БКП/БСП завеща през 1990 г. на
българския народ 13 млрд. долара външен дълг, изплащан от българите до 2015 г. и
външен дълг от 26 милиарда лева. Не го знаят и младите, защото не го учат в часовете
по история.

Корнелия Нинова и агресивната ѝ кохорта, точеща лиги за власт, обаче не могат да
излъжат хората, които помнят, че:

От 27 години преход почти половината е управлявала същата тази БКП/БСП и би
трябвало да носи споделена отговорност за най-уродливите явления, на които сме
свидетели – ограбването на България, престъпността, корупцията и обезличаването на
нацията:
- БКП/БСП управлява една година с два кабинета на Луканов (1990) – резултатът са
празните магазини, скокът на цените и гладната Луканова зима;
- БСП управлява една година с коалиционния кабинет (със СДС и БЗНС) на
Димитър Попов (1991), когато се създадоха паралелните структури на днешната мафия,
а държавните предприятия се източваха от директорите им, все членове на БКП;
- БСП две години негласно подкрепя кабинета Беров, избран с мандат на ДПС
(1993-1994), когато се развихриха борческите групировки и „Мултигруп” си имаше
правителство;
- БСП „управлява” две години със самостоятелния си кабинет на Виденов
(1995-1997), довел страната до тотална катастрофа – фалирали банки и разбита
банкова система, стопени спестявания на всички българи, хиперинфлация и хлебна
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криза, върнала купоните от времето на войните за насъщния;
- БСП управлява 4 години в коалиция с ДПС и НДСВ, период, през който
гангстерската война беше във вихъра си, а корупцията си добави нови гънки в дебелия
врат;
- БСП управлява година и половина в коалиция с ДПС чрез кабинета си Орешарски
(2013-2014), когато изпратиха полицията да бие същите тези млади хора, за които днес
бившите комунисти така са се „загрижили” предизборно и когато гръмна аферата КТБ и
от банката бяха източени милиарди, които българите вече плащат.

Това стига на онези, които помнят и знаят какво може да предложи БСП – нищо
по-различно отпреди, защото на лъжата краката са къси и не водят до никъде и защото
лидерът ѝ днес нагледно показва, че на „Позитано” 20 нищо ново не са научили и нищо
старо не са забравили.
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