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Писмото на “Дружба “Родина”, което публикуваме, е изпратено до упоменатите
институции на 9 май 2016 г. В него, както става ясно, организацията отново алармира
държавния и политическия елит за продължаващата злосторническа манипулация на
общественото мнение.

Проблемът за т. нар. възродителен процес, за ислямизацията на българите
мохамедани, за откровеното и неправомерно - меко казано, - въвличане на огромни маси
хора от смесените (колко неправилна и грозна дума) райони в битката на две религии и
две култури - това са темите, които Дружба Родина проучва, аргументира, оповестява и
декларира на висок глас с благородната цел да събуди обществените сетива на
българския гражданин.

Фактите по проблема за манипулирането на историята, и особено въпросът за турското
робство, за турското самосъзнание, за насилствената българизация на т. нар. турци в
България, за митовете и легендите на неолибералната повърхностна и затова добре
отплатена „мартирология”, че видите ли, няма Батак, няма Перущица, има
добросъседство и взаимно проникване на културите и т.н., са толкова много и толкова
красноречиви, че само едно добре платено продажно малцинство може да аплодира
успехите в полето на интеграцията и добросъседството между поробители и поробени.

Напоследък освен “Стратегическа дълбочина” на проф. Ахмет Давутоглу, и книгата
“Турците в България” на изд. “Вагабонд” се превръща в нормативна историческа
трансплантация върху действителното историческо тяло на българското битие във
вековете. Главният редактор на „Вагабонд” изповядва в едно интервю следното: “Турцит
е в България” е естественото продължение на “Пътеводител за османска България”,
който издадохме миналата (2011 г. - бел. ред.) година. “Османска България” се фокусира
предимно върху османското материално наследство по нашите земи, най-вече
архитектура - обществени сгради, конаци, джамии, бани, чешми, мостове, часовникови
кули. Тези архитектурни факти са част от българското културно наследство...”!

Няма да цитираме по-нататък загрижеността за това т. нар. българско културно
наследство на главния редактор на “Вагабонд”. Ще го оставим да жали, че тиражът на
фалшивката “Турците в България” бил вече изчерпан. Но както се казва Иншаллах, ще
му изстудят ръчицата с още няколко хиляди евро и турците в България ще станат по
много. С чисто изследователски цели, разбира се.
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Нас обаче ни интересува истината, която преследва лъжата, създаваща митове и
митологизираща лъжи. Дегероизацията на българската история и сатанизацията на
всеки опит да бъдат защитени българската чест и достойнство, дори когато не са първа
отговорност на държавните институции, отекват все по-оглушително в българското
общество. Заниманията с насаждането на колективна виновност не са невинни
занимания. Разпространяването на измислици, целящи междуетническа вражда, не
бива да бъдат оставяни без последствие. Защото това не е и не може да бъде само
нискочела самодеятелност. Зад тях наднича стратегическата дълбочина не на
добросъседство и добронамереност, а чудовищните сънища и мечтания за повторение
на историята. И никой не се сеща, че по тези географски ширини историята винаги се е
връщала като трагедия.

Инициативата на “Дружба “Родина” за достоверността на фактите и думите може само
да обезсмисли временните завоевания на лъжата и да окрили затъпканата в калта
истина. А нали само истината ни прави свободни и силни!
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