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С наближаването на паметната дата в българската история - Трети март, вече 140 години, всеки българин знае, че почитаме едно велико 

дело - отвоюваната свобода на България. Честваме националния си празник. Време е за честване, но е и време за размисъл! 

Доколко обаче всеки един от нас разбира и усеща тази дата като нещо велико? Мисля, че отговорът на този въпрос се крие във всеки от нас - в 

нашето възпитание и самосъзнание. 

С годините вместо да се увеличава признателността към всички тези, знайни и незнайни български чеда, отдали най-свидното - живота си, 

за нашата свобода, се появяват и такива „българи“, които омаловажават това свято дело. Опорочават и злословят.  

Изтъкват се тези, че Русия, водена единствено от имперските си интереси се намесила във вековния си конфликт с нашата поробителка - 

Османската империя. Че тя не е наша освободителка, че не трябва да се говори за Руско-турската война от 1877-78г. като освободителна…  

Лесно е де се стои в удобното кресло на вече свободна България и да се хули и омаловажава един велик акт. Питам се, ако сега се наложи 

да се защити суверенитета на нашата държава, колко български мъже и жени биха дръзнали да го направят? С оръжие в ръка и с риск за живота 

си. Без принуда, доброволно. Помислете и вие!  

Колко от „българите“, които заради икономическата криза се преселиха в чужди държави, търсейки препитание, са горди българи? Гордостта и 

признателността към покосените от войната млади животи на опълченците на Шипка вече се заявява със статуси и разветия български 

трибагреник във Фейсбук. Е, пак е вид съпричастност! Но достатъчно ли е? 

Колко от тези българи наистина честват националния си празник? И къде? 

Мисля, че за да пребъде България е важно всеки да приеме болката ѝ като своя лична и да се опита да я излекува. Да я излекува от 

вековните ѝ страдания на пренебрежителното отношение към съдбата ѝ. Да се разрови в миналото ѝ, да погледне трезво и да прецени-повод за 

срам или гордост е съществуването ѝ! Да отдаде дължимото признание и да сведе глава пред тези, които са имали смелостта и доблестта да я 

защитят, жертвайки живота си.  

За да я има България, за да ни има и нас!  

Да почетем героизма в името на свободата!  

  


