
ДЕКЛАРАЦИЯ – ОБРЪЩЕНИЕ  

НА  

ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В 

БЪЛГАРИЯ 

 

Тракийската организация е основана в апогея на движението за национално 

освобождение и обединение на българския народ. Идеалът за неделимост  на 

българската нация вдъхновява борбата на българите от всички краища на родната земя. 

Тракийците - с убеждение, воля и саможертва пишат едни от най-героичните, но и най-

жестоки и кървави страници в нейната история 

 

Те неизменно участват в най-големите изпитания на България, в миговете на триумф и 

покруса, когато героичните й синове сътворяват едни от най-славните върхове в 

българската история. 

 

2013 година е знаменателна с три изключителни дати, които ни връщат към спомена за 

съдбовните събития, белязали пътя на българското национално и държавно 

утвърждаване – 100 години от Балканската война, 110 години от Илинденско-

Преображенското въстание и 100 години от разорението на тракийските българи. 

 

Преди 110 години – в далечната 1903-та българите в  Македония и Тракия се вдигат на 

дързък бунт срещу вековната тирания, за да извоюват независимостта си и се 

присъединят към свободното отечество. Илинденско-Преображенското въстание е 

връхна точка в национално-освободителните им борби и тракийците участват в него 

масово, самоотвержено и героично. Погромът на въстанието, съпроводен с 

опустошение, хиляди невинни жертви  и невиждана бежанска вълна към България 

превръща войната в единствено възможно решение за освобождение на българското 

население, останало в границите на Османската империя.  

 

През 1912 г. България, Сърбия, Гърция и Черна гора, обединени в Балканския съюз, се 

изправят срещу общия противник и с военните си победи слагат край на петвековното 

османско господство на Балканите. Българите се сражават в Освободителната 

Балканска война, за да извоюват свобода и човешки права на подтиснатите си братя и 

сестри, да постигнат лелеяното национално обединение. Те воюват с патриотичен плам 

и небивала храброст и печелят решаващите за изхода на войната битки на тракийския 

фронт, увенчани с Одринската епопея от март 1913 г. 

 

Радостта от победата, потвърдена от Лондонския мирен договор от 17 май 1913 г. е 

заличена от поражението в следващата, Междусъюзническа война. Едва почувствали 

сладостта на свободата, българите от завладените от балканските съюзници територии в 

Македония, Беломорска Тракия и окупираната от Турция Източна Тракия трябва да 

изтърпят нов гнет и преследване. Особено жестока е съдбата на тракийците, които през 

лятото и ранната есен на 1913 г. са подложени от турската войска и башибозук на 

гонения, разорение и физическо унищожение. Погромът над тракийските българи няма 

аналогия в новата ни история. Намерили подслон в България, стотиците хиляди 



бежанци и техните потомци съхраняват и днес спомена за разорението и тъгата по своя 

бащин край и родов корен. 

 

Тези славни и драматични събития залягат дълбоко в паметта на нацията и изграждат 

нейната идентичност. В преживените битки, победи и страдания се ражда и девизът на 

тракийци: "Не забравяйте, но не отмъщавайте"! 

 

С преклонение към паметта на загиналите и прогонените, с респект към суровите уроци 

на историята, днес ние отбелязваме тези знаменателни годишнини, които ни задължават 

да погледнем с отговорност към бъдещето и да работим за: 

- изграждането на просперираща България с развита икономика, култура, наука и 

образование, в която на достоен живот се радват всички нейни граждани; 

- преодоляването на изостаналостта  на тракийските региони и насърчаване на 

предприемчивия дух и трудолюбие на тракийците; 

- отстояването на интегритета на българската нация и държава, уважението и 

защитата на родовия корен на ислямизираните българи; 

- постигането на вътрешна стабилност и национална сигурност и утвърждаване 

на международния авторитет и роля на България на Балканите, Европа и света; 

- справедливото решаване на въпроса за имуществените права на българите от 

Източна Тракия и Мала Азия - въпрос на чест и общонационално достойнство. 

 

Съюзът на тракийските дружества в България ще участва активно за постигането на 

тези цели и призовава към единомислие всички тракийци, всички българи - нека 

работим заедно за възраждането на България като силна и благоденстваща държава. 

Очакваме солидарна и справедлива позиция от страните-членки на Европейския съюз и 

от европейските институции. 

 

Призоваваме цялата българска общественост и българите, живеещи в чужбина, всички 

политически сили и държавни институции, гражданските организации да отбележим 

заедно и достойно тези исторически годишнини. 

 

Нека паметта за миналите героични и трагични събития, поуките от историята и 

почитта към всички, дали живота си за България ни сплотят в името на възхода на 

нашата Родина. 

 

 

19 януари 2013 г.  

Върховен комитет на Съюза на тракийските дружества в България 

 

 


