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АКО ЛЕВСКИ БЕШЕ ЖИВ…
Васил Левски е един от най-великите български революционери. Той е останал в
историята със своята смелост, боен дух, хладнокръвие и с несравнимите си действия против
османското робство. За жалост Апостола бива обесен на 18 февруари 1873 г. Но какво би
било, ако беше жив днес…
Васил Левски е един от първите, които осъзнават, че българският народ трябва сам
да вложи усилия, за да се освободи. Апостола е казвал, че всички, без значение от раса,
народност и религия, трябва да бъдат равни. Тези негови думи са актуални и днес. Васил
Левски е живял по време на робство и се е борил против него. Днес обаче това не се налага,
защото сме в мирно време. Въпреки това има много неща сега, които биха накарали
Апостола да се бори против тях. Той би защитавал правата на хората и би им помагал. Това
би променило живота и държавата ни към по-добро.
В днешно време има много неща по света, които не се отразяват добре на планетата
и хората. Такива са: липсата на демокрация, бедността, неравенството и още много други.
Срещу това се е обявявал и Васил Левски. Ако днес той беше жив, би се борил срещу
управниците на държавите, в които липсва свобода и равенство, и би будил народа, както
тогава – да се бори за тези ценности. Това би довело до нов, по-добър живот. При
осъществяване на тази идея няма да има бедност, ще има демокрация, хората ще бъдат
равни и ще живеят в мир. Или, както казва Апостола: „В свободна България всички ще
бъдат равни – и българи, и цигани, турци, арменци и ще живеем като братя…“ Ако сега
имаше начин той да се яви пред мен, бих го попитала: „Апостоле, ще ни покажеш ли пътя?
Как да осъществим твоя идеал и да превърнем България в по-добро място за живеене? Кажи
ми какво значи твоето „НАРОДЕ???“
Мисля, че щом България е родила такива велики личности като Левски, Ботев,
Бенковски и много, много други, имаме шанс, стига да намерим себе си и да следваме
заветите им.

