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Íàøè ñúíàðîäíèöè âúñòàíàõà
ñðåùó íàñèëñòâåíàòà ìîáèëèçàöèÿ

Бесарабските българи
от село Нови Троян,
Одеска област (Украй-
на) не искат да мрат за
Донбас и Луганск и се
обявиха против моби-
лизацията, която се про-
вежда от властите на Ук-
райна. 98 % от населе-
нието на селото са по-
томци на преселниците
от България.

В сряда, 28 януари, ня-
колкостотин жени от
българското село Нови
Троян, блокираха кмет-
ството с изискването да
не се мобилизират тех-
ните мъже в армията и
незабавно да се оповес-
ти списъкът на тези, ко-

ито трябва да бъдат при-
викани в украинската
армия.

В четвъртък, 29-ти
януари около четирис-
тотин жители, предим-
но жени, се събраха в
сградата на местния
Дом на културата. Хора-
та бяха възмутени от фа-
кта, че не пипат богата-
шите от държавата, а
мобилизират обикнове-
ните хора.

Жителите на Нови
Троян дълбоко са разг-
невени от закона за мо-
билизация и искат отмя-
ната му. Новотроянци
също така смятат, че
следва да бъдат мобили-

зирани само онези гра-
ждани на Украйна, кои-
то доброволно се съгла-
сяват да служат. Те са
обезпокоени от събити-
ята в Луганск и Донецк,
но не са съгласни да из-
пращат своите съпрузи
и синове на смърт.
    Кюлевча, Дмитровка,
това са другите две от
селата, където нашите
сънародници се вдигна-
ха на граждански про-
тест и излязоха по ули-
ците с викове "Ние сме
за мир".

Източник:
http://topor.od.ua/

mobilizatsiya-kak-nove-
troyan-vosstali/

Ñòèãà àôðî-àçèàòñêè
íåçàêîííè ìèãðàíòè!

Отворете границата за българите, страдащи от войната в Украйна!Да си
приберем бесарабските българи, преди да са избили още принудително мо-
билизирани българи на Източния фронт!

Отварят ли киевските власти Южен фронт срещу България?
След като на 2 май бе подпален Българският културен център в Одеса и

Иван Милев бе изгорен жив в нападението над Дома на профсъюзите, сега
към 20 000 души - населението от българските села Кюлевча (Кулевча - 4032
души), Димитровка (4 071 души), Петросталь (Петровск - 2000 души), Надре-
чное (1493 души), Нови Троян (4 234 души) и българо-румънското Лиманск
(3302 души) в Одеска област, се вдигнаха на граждански бунт срещу насилс-
твената им мобилизация от киевските власти, едни влязоха в остра конфрон-
тация и прогониха пратените от Киев военни мобилизационни разчети, а
други са готови със сила да бранят селата.

Киевската власт забрани българите?
арх.Миломир БОГДАНОВ

Âå÷å èìà è óáèòè áúëãàðè â ãðàæäàíñêàòà
âîéíà íà Êèåâ ïðîòèâ íåóêðàèíñêèòå ðåãèîíè!

Официално се съоб-
щава за четири жертви
в братоубийствената
война. За сега! Но, това
не е всичко! Българите
в Украйна са подложе-
ни на притеснения и го-

нения от властите! Те са
принуждавани, против
желанието им, дори да
се сражават в необяве-
ната гражданска война
и да загиват за чужди ин-
тереси!

След като им бяха от-
нети всички малцинстве-
ни права от преврата-
джиите на евромайдана,
сега те са гонени , за да
станат пушечно месо, в

защита безумието на ки-
евските нацисти. Подло-
жени на гонения и разп-
рави са не само активи-
стите на българската на-
ционална идентичност, а

и многомилионното
българско население в

Украйна, не само от ре-
гиона на т.н. Бесарабия!

Сред попадналите на забрана са:
- Конгрес на българите в Украйна, Одеса Асоциация
на българите в Украйна, гр. Одеса
- Български младежки клуб "Актив", Одеса
- Областен център за българската култура, гр. Болград
- Българско Дружество " Хан Аспарух ", гр. Болград
- Българско Дружество " Кирилл и Методий", гр. Болград
- Български културен център " Ак. Теодоров Балан",
с. Червоноармейское
- Българско - гагаузко общество " Кубей",
с. Червоноармейское
- Българско дружество "Чушмелий", с.  Криничное
- Българско дружество " Пандаклия", с.  Ореховка
Българско културно-просветно дружество
- "Родолюбие", гр. Бердянск
- Българското дружество "Роднина", гр. Запорожие
- Дружество "Христо Ботев", гр. Арциз
- Киевско дружество за българска култура, гр. Киев
- Българска община "Св. София", гр. Измаил
- Областни български културен център,
гр. Днепропетровск
- Областния Център за национални култури, гр. Рени
- Българско дружество " Отечество", гр. Рени

- Събор на българите в Украйна "Огнище"…

Êîíãðåñ
íà áúëãàðèòå

â Óêðàéíà, Îäåñà

Но, това не е всичко. А
само по-големите и извес-
тили за себе си със съотве-
тни адреси обществени ор-
ганизации, които българи-
те в Украйна са създали за
четвърт век обявена укра-
инска независимост.
   При това с разреше-
ние!!! На предишните ук-
раински власти. Спазвай-
ки законите на, все пак, ед-
на европейска държава.
Съобразно международ-
ните правови гаранции за
опазване свободата и пра-
вата на малцинствата, не-
зависимо на чия терито-
рия живеят!

И защо украинските на-
ционалисти ги забраниха?
   Може би, защото в сво-
ите основополагащи уста-
ви, организациите са изтъ-
кнали:

"Ние сме тук, за  да
имат възможност всички
българи по света да раз-
берат за нас, българите
от Украйна.

Ние сме тук, за да не се
пита никой - има ли наисти-
на българи в Украйна и -
българи ли сме изобщо.
Ние сме тук, за да узнаем

самите ние повече за наро-
да си. За да премахнем
информационната стена ме-
жду нашите държави.
   За да станем наистина по-
близки, а не само на думи.
   За да не предизвикват
думите на Паисий "Пора-
ди що се срамиш да се на-
речеш българин?.." тъга и
срам в душите ни.

За да не се срамуват
децата ни да говорят май-
чиния си език и да не мис-
лят, че трябва да се отка-
жат от корена си, за да пре-
успеят.

За да кажем с висок глас
- ние сме българи! И се
гордеем с това! За да
сме достойни потомци
на хан Кубрат,  верни на
заветите му!

Ние сме тук - заради
българите в Украйна, за-
ради всички нас - за да пре-
бъдем!"

Явно всички тези благо-
родни стремления на бъл-
гарите в Украйна пораж-
дат неадекватно люта ом-
раза сред украинските на-
цисти!

Сега, обществените ор-
ганизации, сдружения,

клубове, знайни и незнай-
ни, са обявени за НЕЗА-
КОННИ от решенията на
украинските националис-
ти, взели властта с майдан!
Въпреки многобройните
апели на пострадали хора и
семействата им до българ-
ското правителство, до
български и международ-
ни правозащитни органи-
зации, националистически-
ят терор на украинските
бандеровци се ожесточава!
   При възмутителното и не-
допустимо мълчание на сега
управляващите в България,
украински шпицкоманди
извършват безцеремонно
нападения на домове и офи-
си, стопанства и фирми на
българи в цяла Украйна!
   Извършват се истински
операции за залавяне на
българи, за да бъдат екс-
педирани като пушечно
месо, в украинските воен-
ни  ф ормиров ани я по
фронтовете, да се сража-
ват срещу доброволците
на ДНР и ЛНР.

В необявената от сегаш-
ните киевски управници
гражданска война, вече има
не само ранени, осакатени

и пострадали етнически
българи, но и жертви!
   За това нека всички бъл-
гари, независимо къде жи-
веят по света, да протес-
тират най-решително и да
действат ефективно за
прекратяване на етничес-
ките изстъпления на киев-
ските власти и нацисти
против българското мал-
цинство в Украйна!
   Както призовава Петър
Рибаков от българското се-
ло Кулевча, Одеска Об-
ласт:

"Да не допуснем моите
братя да загинат за чужди
интереси!

Нека Порошенко заедно
с Турчинов и Яценюк да
вземат пушките и да оти-
ват на война!

Моля да пишете обръще-
ния в българското прави-
телство и да правите митин-
ги в България."

И да се помни:
"Никой няма да бъде за-

бравен! Нищо няма да се
забрави! Виновните ще
получат заслуженото. Ра-
но или късно!"

Радослав
МИХАЙЛОВ

А н с а м б ъ л
“Веснянка” от град
Мариупол, Украйна, с
ръководител Людмила
Федотова, заслужил
работник на културата
на Украйна.

Децата, наследници
на българи, заселени в
Украйна в началото на
XIX в., бяха класирани
на призово място за
участието си в
Международния детски
фестивал “Усимвките
на морето” в Балчик
през юни 2004 година.

Фото: М. КОСТОВА

Áúëãàðèòå â Óêðàéíà
ïðèçîâàâàò äà ñå âäèãíåì
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Íàøèòå ñúíàðîäíèöè íå èñêàò âîéíà

è íå æåëaÿò äà ó÷àñòâàò â íåÿ
"На бандеровците не е достатъчен геноцидът срещу нашия народ за последните 25

години. Не им стигат и политически убийства на българите. Никога няма да забравим
нашите герои Милев и Николов, изгорени в Одеса. Днес дойдоха да мобилизират
българите на война срещу Донбас. Хората излязоха на митинг и не му позволиха да
прочете заповедта", пише в мрежата бесарабският българин Пьотр Рибаков. Той
споделя, че хората в селото говорят помежду си на български, а с офицера от укра-
инската армия - на руски.Българите в Бесарабия отдавна са подложени на културен
геноцид, особено след обявяването на независима Украйна.

Ще бъдат изпратени повиквателни на около 100 хил. души
Всеобща мобилизация на населението в самопровъзгласилата се Донецка народна

република обяви лидерът на сепаратистите Александър Захарченко, който очаква да
събере армия от около 100 000 души.

Захарченко заяви, че мобилизацията ще стане факт в рамките на 10 дни, съобщава
News7.

Ще бъдат изпратени повиквателни на около 100 хил. души, които ще бъдат призо-
вани да се бият на страната на бунтовниците срещу украинската армия в конфликт-
ния район на Донецк.

Говорителят на украинската армия Александър Лисенко разкритикува мобилиза-
цията на проруските сепаратисти.

В същото време, конфликтът в Източна Украйна продължава да взема жертви. За
последните 24 часа в Донецк са загинали осем души, а в града продължават да
отекват експлозии. През уикенда са били убити общо 15 цивилни.                       БТ
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