
СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРИ!

          През 2017 година се навършват 105 години от откриването на
погребалната могила на възстановителя на Старата Велика
България Кан Кубрат край днешното село Мала Перешчепина в
Украйна. След наложилото се почти петгодишно прекъсване, в град
София бе подновена международната инициатива за традиционно
отбелязване на това важно за всички българи историческо събитие.
И за доизграждането на Мемориала, както и за превръщането му в
свято място за всеки българин, където и да живее той по света.
          В София бе изграден Международен организационен комитет,
чиито членове най-учтиво Ви канят и призовават да се включите в
поредния Международен събор на българите «КЪМ ЗАВЕТА –
КУБРАТ 2017», който ще се проведе на 16 и 17 септември 2017 г. в
с. Мала Перешчепина, Новосанжарски район, Полтавска обл.,
Украйна. Предвидени са разнообразни културни прояви, екскурзии,
научни дискусии и др. (www.kubrat.in ).
          Всеки от нас има възможността поне веднъж в живота си да
посети Мемориала и могилата на великия създател на съвременната
българска държавност Кан Кубрат. И в сложната динамика на
времената да осмисли на това свято място името си на българин и
своята принадлежност към един от най-древните съхранили се
народи на земята.
          Много съвременни народи считат себе си за потомци на
Кубрат – българите, волжските, кримските и сибирските българи-
татари, чувашите, кара-балкарците и българите от Бесарабия, Банат,
Македония, Западните покрайнии, Албания и др. С тази мисъл и
съзнание всички те живеят и днес. Българите сме многобройни и
пръснати по целия свят. Освен от взаимопомощ, всички се нуждаем
от ценностна опора и вълнуващи срещи с вещо съхраняваната през
вековете свещена българска родово-историческа символика.
          В подкрепа на тази родолюбива идея през годините се очерта
традиция. От българи, живеещи в Украйна, през 2001 г. на мястото
на гроба на Кубрат бе поставена мемориална плоча и бе прокарана
историческата пътека. По инициатива на български общности почти
всяка година на свещеното място се провеждат поклонения и
местни събори.



          През февруари 2012 г. по инициатива на Международния
благотворителен фонд «Хан Кубрат» и Асоциацията на българите
по света, със съвместните усилия на различни български
обществени организации, под егидата на посолството на Република
България в Киев бе създаден Международен организационен
комитет за празнуване на 100 годишнината от разкриването на
гроба на Кан Кубрат и бе взето решение за изграждането на
Мемориал.
          На 18 и 19 август 2012 г. в с. Мала Перешчепина, Полтавска
област се състоя многолюден и емоционален Международен събор
на българите послучай 100 години от откриването на гроба на Кан
Кубрат. На мястото бе извършено тържествено освещаване на
началото на изграждането на Мемориала. В Събора взеха участие
над 3000 души, сред които посланика на Република България в
Украйна, делегация от българското Народно събрание, учени и
представители на български обществени и землячески организации
от България, Украйна, Молдова, Румъния, Франция, Италия,
Испания, Финландия, Кабардино-Балкария, Татарстан и др.
          Скъпи братя и сестри, българи! Да се възползваме от
поредната възможност отново да се съберем и да отдадем
тържествена почит на Великия Кубрат!

От Международния организационен комитет


