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ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
Обръщаме се към Вас, за да направите достояние на държавите –
членки на ЕС, а така също и на Република Турция информацията за
нашето протестно шествие във връзка с неуредените отношения между
Република България и очакващата членство в ЕС Република Турция.
Смятаме,

че

всякакви

преговори

за

членство

трябва

да

бъдат

съпроводени с предварително решаване на нерешените проблеми между
нашите държави.
Ние сме представители на Съюза на тракийските дружества в
България, които заедно с други патриотични български организации
заявяваме своята солидарност със справедливата кауза на потомците на
бежанците от Тракия и Мала Азия преди повече от 100 години българи –
мирни и беззащитни поданици на Османската империя. Става дума за
1913 г. и избиването от страна на бойни части на турската армия на
около 60 000 мъже, жени и деца и нечовешкото етническо прочистване
на 280 000 други наши предци. Между 1913 и 1925 г. турските власти
прогонват близо половин милион българи от Тракия и Мала Азия.
Унищожават десетки църкви и училища! Заграбват от прогонените над
три милиона и петстотин хиляди декара земя. Няма съмнение, че тези

действия са акт на геноцид. За това престъпление срещу човечеството
според действащите международни норми няма давност. В резултат на
заграбените от нашите предци земи Турция се смята като държава, част
от Европейския континент и иска да влиза в ЕС.
Затова в името на добросъседските отношения и историческата
справедливост, в името на разпоредбите на международното и частно
право, очакваме Вашата европейска солидарност да призовете Турция
да признае имуществените права, етническата чистка, зверствата и
заграбването на имуществото на около половин милион българи,
живеещи в Одринска Тракия и Мала Азия в периода 1913-1925 г.
Настояваме турската държава да спре да провежда неоосманистка
политика на наша територия и да се опитва да използва българските
турци и мюсюлмани за свои геополитически цели. Грижата за всички
вероизповедания в това число и исляма е задължение на българската
държава и по никакъв начин не приемаме някой да опекунства, да се
меси, нарежда, плаща и да ги поставя под чужд контрол. Българските
турци, заедно с евреите, арменците и ромите са български граждани и
са част от българското общество. Българските мюсюлмани и не бива да
бъдат използвани за користни цели за „дълбоко проникване” в съседски
държави като България!
Искаме да живеем в мир, освободени от травмите и конфликтите на
нашата история! Това е една от важните задачи на държавите, които
стават членки на ЕС. Очакваме Вашата солидарност за решаване на
спорните въпроси в отношенията между България и Турция – две
държави, които днес са на изключително важния геополитически
югоизточен фланг на ЕС. Това е важно не само за България и Турция.
Това е важно за нас! Важно е и за ЕС и неговите фундаментални
принципи!
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