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,,Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна 

заради тях, и те за теб достойни, майко бяхя. И твоето име 

майко като, мълвяха умираха без страх”. 

Така започва едно от най-известните  стихотворения на 

Вазов. Иван Вазов, Христо Ботев и още много 

революционери са  посветили живота си на това, да пишат 

за нашата Родина, както и да се борят за това да я освободят 

от турско робство. Има много литература, филми създадени 

за онзи ад, в който хората са живяли. Но героите са само 

едни !!!Тези, които са били готови млади  да умрат, но 

техните близки да живеят!!!В чест на някои от тях, ние 

честваме тяхната саможертва, като показваме нашето 

уважение към тях с минутно мълчание, сирени и ръка на 

сърцето! 

Не трябва да има българин ,който не е чувал за Иван Вазов, 

Христо Ботев,Георги Раковски,Георги Бенковски  и мн др. 

Не трябва да има човек, който да не е чувал  и за паметника 

връх Шипка, на който са се водили едни от най- 

ожесточените битки! Там хората 3 дни и нощи, не са 



сприрали да се борят, като дори и са хвърляли труповете на 

своите приятели като защита!!! 

Няма човек който не е чувал за Райна Княгиня  тази, 

която уши байряка и му сложи знака на България.Тя е 

първата жена, която развява знамето в Априлското 

възстание.А, на него е избродирано ,,Свобода или смърт” 

 

Ако, не бяха тези хора може би ние щяхме повече от 5 

века да сме под турско робство.Трябва да ги запомним дори 

и с най-малкото, като напремер: Христо Ботев - качва 

своите четници на кораба Радецки, Иван Вазов - написал 

романа ,,Под Игото”, Васил Левски организирал много 

комитети. Естествено има и много други, които не са по 

маловажни. 

В нашият съвременен свят последователи на тези 

българи, са военните, полицаите и армията като цяло. 6-ти 

май е денят, в който почитаме тяхната храброст. Този ден се 

чества още от времето на Александър Батемберг, който 

създава „ордена за храброст“, отличие, с което се 

удостояват извършилите подвизи на бойното поле. 

НИЕ ЧЕСТВАМЕ ТЕХНИЯ ПРАЗНИК НА 6 МАЙ!!! 

ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ !!! 

,,Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна 

заради тях, и те за теб достойни, майко бяхя. И твоето име 

майко като, мълвяха умираха без страх”. 

 


