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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОЧЕВ,
За нас е удоволствие и чест да Ви поздравим с Деня на народните будители 1ви Ноември!
Вашата всеобхватна и неуморна дейност по събиране, публикуване и
разпространение на истинската история на България, както и на българската армия в
частност , ни дава пълното основание да Ви обявим за НАРОДЕН БУДИТЕЛ .
Има много сентенции за връзката между миналото на един народ и бъдещето
му, но те добиват своя смисъл, само ако този народ познава своята ИСТИНСКА
ИСТОРИЯ. Историята на държавата България и на българския народ векове е била
укривана и манипулирана от недостойни съседи или арогантни империи в угода на
собствените им интереси. В добавка , тези врагове на българщината никога не са се
скъпили на хули относно достойнствата на българския народ, на държавните и
културни достижения на България. Вие достойно застанахте на страната на
истината, разривахте калта и пепелта, с които враговете на България бяха покрили
историята ни. Вашата изследователска, писателска, издателска и популяризираща
истинската ни история дейност е с такива мащаби, че приносът Ви има национална
стойност.
Дължим Ви особена благодарност и за специалното Ви отношение към
историята на българската армия. Вие възстановихте честта на много български
офицери и военнослужещи, които вече не са между живите и не могат да се защитят
сами. Не по- малка благодарност заслужават и Вашите инициативи в това
направление. Вие ясно и точно показахте истинските герои и родолюбци и
разобличихте предателите и рушителите на българската държава.
Надяваме се да ви видим сред участниците в някоя от нашите инициативи ,
посветени на моменти от историята на българската армия.
Изказвайки още веднъж нашето уважение и благодарност за огромната Ви
просветителска дейност, ние Ви пожелаваме здраве и успешна работа в интерес на
България и българския народ.
ПРИЕМЕТЕ НАШАТА ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА ВАШАТА ДЕЙНОСТ КАТО
СЪВРЕМЕНЕН НАРОДЕН БУДИТЕЛ!
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