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ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ,
Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

АПЕЛ
ОТ ЕВРАЗИЙСКИЯ КЛУБ БЪЛГАРИЯ
И НАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА
И ЗА ИНОВАТИВНА ИКОНОМИКА

Уважаеми дами и господа,
Измина повече от седмица от скандалния случай в Украйна, при който националисти
нападнаха, заляха с боя и публично линчуваха бесарабския българин Василий Кащи. Фактът,
че националистите са опитали да го напъхат в кофа за боклук, бе особено унизителен.
Кадрите с лицето му, залято със зелена боя, предизвикаха болка у всеки българин, който има
поне малко национално достойнство.
Ние сме смаяни от думите на съветника на Леонид Кучма, Олег Соскин: "Да си вземат Киссе и
да го депортират в България или където искат и с това неговата дейност - финансова,
политическа, социална, ще бъде приключена". Смаяни сме, че такова мракобесно изявление
се приема като нещо нормално в една европейска страна като Украйна.
Всички, не само ние от Евразийския клуб България и от Народното движение против
корупцията и за иновативна икономика, изчакахме търпеливо Вашата реакция по случая. Но
за наша изненада, такава така и не дойде! Позволяваме си да Ви заявим, че Вие сте длъжни
да реагирате, когато има проблем, при това толкова обществено значим, с българската
диаспора по света. Една такава реакция не би била намеса във вътрешните работи на
Украйна, защото става въпрос за обида по етнически и национален признак.
Но въпросът ни към Вас не е само в качеството Ви на високопоставени представители на
административната власт. Въпросът ни към Вас е към човешки същества, в чиито вени тече
българска кръв. И ние Ви питаме:

Спокойно ли изгледахте кадрите с нашия сънародник? Не се ли възмутихте нито за миг? Защо
позволявате цял свят да разбере, че българските управляващи, подвили опашка, мълчат при
подобен срам? Всяка друга държава, особено тези, на които толкова искате да подражавате,
като Съединените щати например, щяха да реагират светкавично и да всеят респект.
С мълчанието си Вие показвате малодушие и страх. С мълчанието си Вие показвате на всички
евентуални недоброжелатели на българите по света, че могат да ни унижават и в бъдеще,
защото ние самите не се уважаваме! С мълчанието си Вие показвате на всички българи по
света, че те са сами.
Затова настояваме незабавно да вземете остро отношение към случая по съответния
дипломатически път. Моля да ни уведомите за предприетите от Вас действия.
Желаем Ви успех и кураж!
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