ДЕРЗАЙТЕ БРАТЯ, ИДЕ ПОМИРЕНИЕТО!
Автор: Георги ТОДОРОВ

До главния редактор на в-к "Нова зора" г-н Минчо Минчев

Уважаеми

г-н главен редактор,

в брой 37 от 9 октомври 2018 г. бе публикувана част от програмата и целите на Инициа
тивен комитет за учредяване на Национално движение "Помирение за възход на
България". След внимателен прочит и задълбочен анализ на краткото експозе искам да
поздравя първо вас г-н Минчев за програмата на ПП "Нова зора" "Проект за българско
бъдеще" и идеята ви за създаване на Единен народен
фронт. Поздравявам и инициативния комитет, и подкрепям тяхното предложение към
редакционния съвет във вестник "Нова зора" да бъде открита рубрика, в която да
бъдат помествани читателски писма, статии и мнения на тема: "Помирение и единение в
българското общество" . Освен това изпитвам и вътрешно духовно удовлетворение да
се нарека българин, поради факта, че
Единен народен фронт и НД "Помирение за възход на България" имат за цел да влязат
заедно в тунела на мрака и безпътицата обгърнали българската ни държава и да
преодоляват трудности и неволи в името на един по-добър и светъл възход национален, социален, хуманен, морален и т. н. В тази връзка призовавам всеки който
се чуства българин, независимо дали е с лява или дясна политическа ориентация да
съпроводи нелеката обща цел на НД "Помирение за възход на България" и идеята за
създаване на Единен народен фронт за да я има България - сега и завинаги!

През тази година се навършват 100 г. от разлома, настъпил в кратката история на
Третата българска държава, който всъщност е и начало на Гражданската война в
българското общество, която в сегашният си вид е придобила образа на социален
геноцид. Така е според мен, уважаеми патриоти и съм убеден, и уверен, че само
помирението, обединението между ляво и дясно мислещи българи ще изведе
българското общество от социалното и материалното противоборство.
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Затова, дерзайте братя, иде помирението!

Георги ТОДОРОВ, създател на проекта

"Академия за брайлова живопис"
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