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Г-н посланик, 

  Обръщам се към Вас от името на организацията СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ <НАЦИОНАЛНО 

ЕДИНСТВО>.  

 

  Излишно е да споменавам какъв е повода за писмото ни, тъй като и сам можете да се досетите, че 

това е скорошното изказване на Реджеп Ердоган, министър-председател на Република Турция, 

направено в гр. Кешан.  

Понеже ценим Вашето и своето време, няма да преповтарям вече казаното по случая от 

официалните Български институции и политици. За да бъдем сигурни, че ще ни разберете 

абсолютно правилно, няма да се придържаме и към обичайната за такава кореспонденция 

дипломатичност. 

 

  С особено внимание следим процесите в света, на Балканите и в частност развитието на страната 

Ви. Изводите, които правим за международната политическа обстановка се основават и оформят по 

критерий, които нямат нищо общо с критерийте, които ползват либералните политици в България. 

За нас от дълго време насам е очевидно, че Република Турция е поела курс към възраждането на 

бившата Османска империя, и в този смисъл не сме изненадани от последното изказване на г-н 

Ердоган. За разлика, обаче от недораслите ни и продажни политици, които отправиха само дежурни 

и плахи протести, ние сме искрени в предупреждението ни към Вас. 

  

  Възможно е да считате, че Вашите намерения за установяване на контрол върху една голяма част 

от България вървят по план, но Ви уверявам, че се заблуждавате. Макар страната ни да се управлява 

от абсолютни негодници, макар държавата ни да е почти унищожена, а обществото ни да е 

разединено, трябва да сте сигурен, че съпротивата на Българския народ срещу всеки външен враг ще 

бъде яростна. 

  

  Сигурен съм, че като ерудиран дипломат не сте забравил поуките от Балканската война и вярвам 

знаете, че лъвът е най-опасен, когато е смъртно ранен. За вас България е просто територия, но за нас 

тя е единствената ни Родина. Нейната независимост и цялост са за нас въпрос на живот и смърт. 

  

  Ето защо Ви уверявам, че ще бъдем безмилостни и няма да се спрем пред нищо, за да запазим 

свободата си и териториалната цялост на и без това орязаното ни Отечество!   

Но нека мислим позитивно. С настоящето писмо искаме да благодарим на г-н Ердоган за 

искреността му. Надяваме се той да бъде и в бъдеще все така откровен, защото само така ще се 

отворят очите на онези наши сънародници, които все още не са прозрели какво бъдеще се задава. 

  

  Въпреки съмненията ни, че докато сме слаби ще преосмислите външнополитическите си планове, 

оставаме с малка надежда, че Република България и Република Турция могат да бъдат приятели, 

вместо врагове. 

 

 

 

 

гр. София, 18 декември 2013 г.   Подписано за СБНЕ: Боян Расате    

                         

 

 

 

П.П. Моля, да приемете и предадете на г-н Реджеб Ердоган много поздрави, както и приложения 

Благодарствен адрес, за приноса му към развитието на Българския национализъм.  


