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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 НА  

ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ НА СТДБ 

 

           Посрещнахме Новата 2018 година с неразколебана вяра в правилността и силата 

на тракийската кауза. Съюзът на тракийските дружества ще продължи да следва 

заветите на нашите предшественици да се борим за историческата истина и правата на 

потомците на бежанците от Тракия и Мала Азия. Изпълнен с решимост СТДБ ще 

продължи да следва линията за ангажиране на държавните институции в Република 

България с крайна цел  - двустранно уреждане на тракийския проблем между Турция и 

България.  

Водени от своя девиз „Не забравяй, но не отмъщавай”, ние свято тачим паметта 

на избитите и прогонени от редовната турска армия от собствената им земя  през 1913 

г., стотици хиляди наши предци. Земята им - над три и половина милиона декара златни 

ниви, градини и лозя е конфискувана от турската администрация. Затова тракийският 

въпрос не е частен, а междудържавен, и който твърди обратното поема върху себе си 

тежка историческа отговорност. България е част от ЕС и ние трябва да се опитаме да 

превърнем този проблем във въпрос на отношенията между ЕС и Турция. Ние не 

търсим сметка от днешните турски власти за стореното преди много десетилетия. Ние 

не търсим политизиране на тракийския въпрос и използването му за вътрешни и 

външни цели. Ние настояваме за обективно разглеждане на историческите факти и за 

уреждане на проблема по справедлив и достоен и за двете страни начин. 

    Променящата се геополитическа ситуация на съотношение на силите и 

промените в Турция след референдума по посока на отказ от кемалисткия секуларизъм 

към воденето на по-активна неоосманистка и ислямистка политика, повишават 

значимостта на това, което прави СТДБ, ТНИ, в. „Тракия” и тракийските дружества по 

места в защита на националните интереси.  

    През първото полугодие на 2018 г. Република България е председател на 

Съвета на ЕС. Това ни предоставя добри възможности за популяризиране на истината 

за събитията от 1913 година. Нека ги използваме в името на ТРАКИЙСКАТА КАУЗА! 
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