УВАЖАЕМИ КАДРОВИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,
УВАЖАЕМИ ВОИНИ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА,
СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
От името на Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” ви
поднасям поздравления и пожелания по случай 3 март –
Националния празник на Република България.
На този ден свеждаме чела пред подвига на освободителите:
руси и украинци, поляци и белоруси, румънци, финландци и
синове на други народи и народности от Руската империя. Кичим
стотиците им паметници, мълвим слова на благодарност.
Десетилетията и вековете не биха могли да изтрият от паметта
ни почитта към тези мъже и момци, проляли кръвта си, за да
възкръсне България за нов живот.
Годините след Освобождението доказват, че мъртвите и
живите ни освободители не са воювали напразно. Като сепнат от
дрямка драматург Н. В. Народът Български бърза да постави в
ускорен ритъм героични сцени, фарсове и трагедии пред
стресната
Европа.
Икономически
и
културен
разцвет,
демографски скок и военно развитие бележат първите свободни
десетилетия.
В безспирен труд и в недоимък, в пет войни, в предателства,
преврати и раздори народът български отгледа и обучи войска, с
която да се гордеят днешните и утрешните поколения. И която
устоя,
победи
и
дори
в
изгубените
войни
гарантира
териториалната цялост и независимостта на изстрадалото ни
Отечество.
В светлия празник на европейска България душите ни се
свиват от тревога. Отново сме на кръстопът. Отново сме пред
сериозен избор. Но днешните тревоги изглеждат като бледа
сянка в сравнение със съдбовните сражения, спечелени от
храбрите ни предтечи.

И ако от март 1878-а до днес в българския летопис са
изписани немалко светли страници, повечето от тях са дело на
войнството. На онази изстрадала, мъчена, изтребвана, хулена и
съсипвана част от народа ни, вечно боледуваща от патриотизъм.
В съдбовни мигове то, войнството, е повеждало обезверения или
въодушевен народ, учило го е да побеждава или да мре,
показвало му е как се гине “за правда и за свобода”,
вдъхновявало го е с примери на почтеност и духовен
аристократизъм, пришпорвало е Историята да бърза по дирята
на европейските нации.
Скъпи сънародници,
Да вдигнем чаши за вечната памет на освободителите!
Да вдигнем чаши, да отлеем глътка и да сторим кръст за
безсмъртните души на погиналите български воини, за живите и
за мъртвите патриоти, за родолюбците по призвание и по
професия!
Честит празник и многая лета!
Генерал-майор о. р.
Съби Събев
председател на Съюз „Атлантик”

