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Ние не желаем да слушаме историци, които преди промените са обслужвали
комунистическия режим, а 23 години по-късно още не могат да вземат ясна позиция към
него. Ние не желаем да следваме политици, които нямат отношение към наследството
на комунизма.

Ние искаме да дадем думата на онези, които са изстрадали режима, които са го
преживели. Те са новите будители, които са съхранили паметта за комунистическите
престъпления срещу българския народ и я предават на следващите поколения.

Това послание отправи публицистът и председател на Съюз „Истина” Стоян Райчевски
към присъстващите на изложбата „България 1944 – 1989. Забранена истина” в
четвъртък вечер – 1 ноември, Денят на народните будители.

На срещата бяха представени документалната книга на Радостина Георгиева "Горяните
от Източния Балкан" и излязлата това лято книга "Свидетелствам под клетва" на бившия
летец, политически затворник след 9 септември 1944 г. и депутат от СДС в 37-то и 38-то
Народно събрание Дянко Марков. .

Поетът Славимир Генчев определи книгата на Радостина Георгиева като важна крачка
към опознаването на съпротивителното движение на горяните в България. Авторката е
внучка на Георги Търпанов, командир на Втора сливенска чета на горяните, която през
юни 1951 г. е разбита от полицейски и армейски части, като самият Търпанов е ранен,
но е заловен едва в края на 1951 г., а след това осъден на смърт и екзекутиран.
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„Написаното от мен е за потомците, за паметта на мъртвите и честта на живите”, посочи
авторката. Според Стоян Райчевски с книгата си Радостина Георгиева се нарежда в
редиците на новите будители, от които българския народ има нужда.

Издателят Иван Николов посочи, че за разлика от други автори Дянко Марков има едно
преимущество, че Господ го е надарил с дълъг живот, през който той е станал свидетел
на много събития, в някои от които сам е участвал (като летец във Втората световна
война) и много е страдал (като осъден през 1948 г. по процеса срещу легионерите). Това
прави книгата му „Свидетелства под клетва” особено ценна.

„Щастлив съм отново да се срещна с хора, които желаят да имат оценка за миналото и
вяра за служба на Родината в бъдещето”, заяви 90-годишният Дянко Марков. „Моят
житейски опит не беше свързан до такава степен като саможертвата на горяните, но не
беше и лек. Уверявам ви, че не е лесно да остане човек верен на своята преданост към
Родината, да остане добър”, добави той.

По думите му след промените комунистите са успели да осигурят материалното
благополучие за наследниците си и власт, почиваща върху институциите. „Но това не е
богатство. Богатството на живота е да обичате хората и да сте готови когато им давате,
да бъдете щастливи. Така никога няма да бъдете бедни и никога няма да измените на
своята същност”, заключи ветеранът пламенната си реч, посрещната с нестихващи
овации от множеството.
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