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Нa 9. ноеIvIBpи 1918 гoд. се oсltoва въ Coфия
Бългapскo геoгpaфскo дpy)I(есTвo. ЦЬлитt, I{oитo
дpy)t(естBoтo си пoстaвя, сх oпpЪдЪлеtlи Bъ чл. 1.
нa yстaвa какTo слЪдва:

a. ,Ц,a спoмaгa 3a }Iayч[IoTo рa3витие нa гео.
гpaфиятa въoбще,

6. Д,a paтyвa 3a }Iayчнo.геoгpaфскoтo изyчвaне
нa бългapскитЬ земи,

в. .(a ypеrкдa взaип{нo oпoзHaBaнe нa Бъ;l.
гapия съ дpyгитЪ стpаIIи въ геoгpaфскo' стoпallскo'
пoJIиTlIЧескo ц ДР. oтнolЦения и

г. .Ц.a lloпyляpизиpa IvIе)Irдy бългapскoтo oб.
ществo геoгpaфскoтo и пoI\,IoщнитЬ немy yчеHия.

Меt*сдy MЕloгoтo сpЪдствa, uptзъ кoI.lTo се
пpЪднaмЬpЯBa Дa се пoстигнaTъ гoрIlиTЬ цЪли, въ
Toчкa д нa нл. 2. е пptдвидeнo ,издaвaне нa нa-
yчI{и и пoпyляpll}t трyдoBе, кaрти' кapтини' списa.
НИЯ, aTЛa}pI д ДP."

Пopaди oбщитЪ дHeсъ за цtлoтo человЬчествo
не3гoди 3a пpaBилHo дyхoBЕIo и кyлтypнo pазвитие'
M.ж'чIIo ще ftlo)I(е 3a сегa дa се }IaпpaBи нЪщo пo-
Bече 3a пoстигaне IIa Дpy)I(есTвенитЬ цЪли пo всички
пyttктoвe. Пpи всe тoва Haстoятедствoтo пpaви oпI,lти
дa Haсoчи дpy]I(ествеI{aта дЬйнoстЬ въ пoсoкa' щoтo
дa мo)I{е IIoHе oтчaсти дa сe дoпpиHесе нЬщo въ
дyхa нa дpyж(eственитЪ цЪли. Ha пъpвo вpЪме нa.
стoятелсTвoтo pЬши дa се зaпoчI{е издаBaHе нa еднa
пo ITyляр  ] r o .  н  a  yЧHa  г е  o г p  aфскa  библиo те кa '
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кoяTo Iце се пeчaти oTъ кIlигoI43ДaTелстBo всеoбщa

библиoтекa 'ПpoсвЬта,. въ Coфия.
oсвЬнъ pедaкциoннaтa рa6oтa Haстoятелствoтo

He пoelila 3a сегa Hикaкви дрyги 3адъл)I(еHия' }Io въ
зам'Ьнa на тoвa Ha члеHoBетЪ и лpyхtестBеI{aта кaсa
се oбезпeчавaтъ извЪстни I,I3гoд'и' иMеIIнO'

3a лpyх<ествeнитЬ члеlIoBе]
1. Книги oтъ 6116лlд0Tеката нa стoйнoстЬ oтъ

12 левa, кoлкoTo е гoд.}lIlIHияTъ члeHски вIIoсъ'

2. 3a oстaнaJlaтa сyмa oтъ oбщатa стoйнoсть
}ra и3д.aденитЪ пpЬзъ гoдиtlатa кнI!ж(Itи 250f o oт6иъъ'

Зa лpyжсестBеIIaтa кaсa:

1' oтъ стoйнoстьтa нa плaсиpaнитЬ oтъ нaстoя.
телстBoтo кI{иги 25 olo.

2, Отъ чистaта печaлбa, кoятo издaтелсTвoтo
pеaлизиpa oтъ библиoтекaтa 5 o/o.

Bънъ oтъ тoBa Ha BсичI(и ЧлеHoве Ha Дpy.
)I{естBoтo' кoитo нa свoй рисI{ъ I{ сBoяI смЬткa pаз-
пpoдaвaтъ книжкитЪ oтъ изД,aвaнaта Геoгpафскa
библиoтекa' издaтелсTвoтO ще пpaBI.l oтбивъ oтъ25of o.

Г eo г pафскa  Библиo те ка  щe  с е  с ъ с т cи
oтъ oтдЪлни сBе3ки въ paзмЪpъ oTъ 5 дo i0 пе.
чaтни кoли' ще бхде илюстpoBаHa, a спopе.цъ t|yж(-

.цaтa ще се д,aвaтъ и геoгpaфсКи кapти.

Bъ oтД.ЪлнитЪ свезки ще сe paзгле)I(дaтъ 3a.
BъpIlIе}Iи въпpoси изъ o6лaстЬтa Ha геoгpафиятa,
иIvIеlIHo: a) пoпyляpнo a,{oнoгpафиuни paбoти, б) та.
киBa' кoитo зaсЬгaтъ цЪли oтдЪли oтъ oбщaтa геo-
гpaфскa дисцI,lпли}Ia и в) пoпуIIЯ1H:r4 3еMеoписHи
paбoти, кoитo се oTнaсяTъ дo засебни гeoгpaфски
oбласти, oт.цЪлни lшaтеpици |1iIkl пoлиTически цt-
лoсти. Пpи налинтIoстьта I{a по.вече Мaтеpиялъ ще
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се 
.дaва 

прЪдимствo на геогpафията }Ia бългap-
скитЬ земи.

Гoдишнo ще се д,aBaтъ oтъ 40 дo 50 rtечатнl{
кoли.

3a гeoгpафскoтo oбpазoзaние на бългaрскитt
Читaтели е нaпpaве}to дo сегa твъpл'Ь мaлкo. Ha.
стoяTелстBoтo на Бългapскoтo геoгpaфскo д,py)I(ествo
се ласкае oтъ }Iaдe)I(дaтa' че ще I\,Io)ке Bъ тoвa oт.
}lolllение дa се дoпpинeсe нЬщичкo, oсoбенo акo
зaпoЧнатoтo д.Ьлo нaмtpи здpaвa пoдкрЪпа.

Tакaва пoдкptпа нt.lе oЧaкваI\{e oтъ нalПата
иHтeлигеЕIция, a нaй.веue oтъ дpy)I(ествeнитЬ члe.
нoве. Hие се нaдЪваме' че и живyЩитЪ вънъ oтъ Co.

фия нленoве ще пoлo}I(aтъ нy)кдtloтo 3a слyчaя yсъp

дие, 3a дa Mo)ке Геoгpaфскaта Библиoтекa дa на.
мЬpи шlиpoкo paзпpotстpaнение. A тя е пPигoдeнa
TъкMo зa 6и6лlцoтеки IIa yчилищa I,I читaлищa И 3a
сaмooбpазoвагIие нa yЧиTели и yненици.1)

HaстoятелстBoтo.

r) Bсиuкo, кorтo се oтllася .цo pejlaкr(иятa па Геогpафско
6иблtroтeка' дa се аllpесyва Дo Бълг. гeoгpафскo дрy)t(ествo'
Coфия Геoграфски I,lнститyтъ, yЛ. Teтевeнска Jt l.



ПPъДГoBoPЪ oTЪ ABТOPA.

Книжкaтa ми '3апaднa Tpaкия и дoгoBopътъ 3a
]vlllpъ Bъ Hьoйиn, кoятo пyщa Ha свtтъ Бългаpскoтo
Геoгpaфскo [pyхсествo' кaтo J\гs 1 нa своятa Гео.
гpафска Библиoтекa, пPЬдстaвя двЬ МoI{ скa3ки
кoитo дъpн(axъ oтъ стpаIra нa с^s,щoтo дpРI(естBo
въ нaчaлoтo нa янyapИ TaзИ гoдиHa. Макapъ ц дa
пpибaвиxъ пoдъ чъpтa нЪкoи стaтистически бЬлЬдски
3a стoпaнстBoтo нa 3апaднa Tpaкия, кHи)ккaтa 3a.
пaзBa свoя хapaкTepъ нa ска3кa. Ttзи, кoитo се ин.
теpесyвaTъ 3a пoлI{Tикo.стoпa}Iския )I(ивoтъ нa Зa-
пaдHa Tpакия, ще нaмЬpятъ пoвeче пoясIlенI{я въ
книгитЬ ми: Бългаptlя 14 Бtлo-мopе, пoлитикo.гeo.
гpaфски чъpтицI,t. Coфия 19|4 и La Bulgariе еt lа
mеr Еgёе. Lе problёme dе la Thгaсе' Berne lgl9.

Coфия, 5 априлъ 1920 гoд.

A. Ишиpкoвъ.
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3aпад.на Tракия Bъ пoлиТикoнаpoДнитЪ oпиTи 3a еДи}I-

сTBo нa бългаpския нapoдъ' стp. 1-.4. ПpиuинtlтЪ пo кoиТо

тpaкийскиTъ 6ългapи не Мo)кахa дa сe пpoяBaтъ тъй си.цнo въ

най.нoвaта l{сTopия нa бългаplrтЪ, кaкTo мaкeдoнциTъ, 10.

Рoдoпскltятъ МaсllБЪ ll зaпailнoTpакийскатa гpаницa спopeд,Ь

дoгoвoPa 3a МI,lpъ въ Hьойи, 10-13' oтнotшениeтo нa l-[apи.

гpаДЪ къMЪ България, рeсп. Tpакия 13-16. ГрaницlIтЪ rlа

Tpaкип въ ЬългaрскoТo княх(есTl]o спope.цЪ прoектa }ta кня3-Ь

B. Чеpкaски, 16-17'  Макeдoнooдpинсt{ияTЪ рeBoЛюциoненъ
кoмI4тeТъ I{ ип,teтo ,,o.цpинскo.., 17-|g. PодoпитЪ, кoиTo oстe-

IJaTъ BЪ цapсTBo Бългapия, спoре/Iъ ДoгoBopа 3a Миpъ в'Ь

Hьoйи, 19-25' Бpoятъ нa пасе.lleн}lеТo Bъ 3aпадttoTpaкийскиTъ

Рoдoпи, 25-З2,

II.

Hизplнaтa нa Дoлнa Маpицa, 33 -40 (физикoгеoгpaфскtl
lt аttТponoгeoгpaфски oTнoluе}lия, Д,е,цеaгaч'ь, oдpинъ, .Ц,имo-
тикa, C5rфлу', насe.lteние). БЪлoмopскaтa rrИЗИНa, 40-45 (фи.
зикoгeoгpафски и анTpoпoгeoгрaфски oTнolllеltия' Гюмюpдх<и.
нa, Ксанти, население). БЪлoмopскиятъ 6рЪгъ, 45-49 (фиsИ-
кoгеогpaфски и аIITpoIIoгeoгрaфски oTнoшeния' Пopтo.Лaгoсъ).
3aгубитЪ нa Бългapия въ Зaпaднa Тpaкия 'чpъ3Ъ дoгoBopa 3a
A,tиpЪ tsЪ Hьoйlt, 49-52. Cхдбaтa нa сЪюзниIl]кa 3ападна Tрa-
кllя, 52--55. Hapедбaтa на генepaJlЪ ШIapпи, 55-57. Излaзь
нa Бългapия къмъ БЪлo мopе, 59-63. Пpaвaтa нa Бългapия
въpху Зaпаднa Tpaкия I,I икoнoMическaTa Bpъзкa меrкдy двЪтЬ
стpaни' 63-65. Пoлитикaтa въ тpaкийскIIя BЪIIpoсъ' 65-66'
.Д.a се не oтчайвaме. 66_-67'





I.

Saеднo съ възрa)кдaнeтo нa 6ълrapcкия нa.
poдъ Bъ кpaя нa 18 и нaчaлoтo нa 19 вЪкъ се paз.
Bивa IIеoTст.a'пнo ИIIeяTa 3a l{егoвoтo едиHстBo. oтецъ
Пaпст,tfl, въ3тop)I(еHиятъ челHикъ Ha якo съзHaтел.
нoтo възpa)I{Дaнe Ha бългapския tIаpoдъ' пoсoчBa
пpъвъ МЪстaтa, дЪтo х<ивtятъ бългapи. ПpЬписвa-
читЬ нa Пaисиевaтa ИcTopll,Я oще въ кpaя нa 18
вЪкъ oпpЪдЪлятъ пo.ясI{o oбластитЪ, кoитo се нa.
селяBaтъ oтъ бългapския нapoдъ' кaтo избpoяBaтЪ
пoдъ Peдъ ,бългаpскитЬ гpaдoвe.. нa всЪкa бъл.
гapскa oблaсть. tsъ бългapскaта литеpaTуpa oтъ пъp.
витЬ тpи четBъpти нa l9 вЪкъ oсoбенI{o въ Геoгрa-
фиитЪ нa тypскaтa иb{пеpия и Bъ истopиитЬ нa
бългapитЪ се сoЧи BиHaги paзпpoстpaнеHиeTo нa
бългаpския lrapoдъ въ Бaлкaнския пoлyoстpoвъ и
дopи BънЪ oTъ }lегo. Ho yсI,Iлeнa и якo opгaни.
з иpaна  бopбa  з a  ед I , I н с т вo тo  Ha  бъл г ap с к I { я
нapo.цъ се пoдхBaщa oтъ 1867 гoдинa' кoгaтo
бългapитЪ oтХвъpлятъ пpoектa Ha паTpиapхa Гpи.
гopl,rя VI зa aвтo}IoМHo бългapскo църкoвIIo yпpaB.
ле}Iиe въ oгpaничеHa гeoгрaфскa oблaстЬ' и пoI{с-
кBaтъ сaмoстoйнo цъpкoвIlo yпpaвлeние нa бъл.
гapския Hapoдъ.  сyлтaнскияTъфиpмaнъ oтъ 28
фeвp. 1870 гoди}Ia yдoвлетBopи искaниятa нa 6ъл-
гapитЬ oтчaсTи' нo тoй съ пoстaHoвлеI{I{яTа си Bъ чл.
i0 дaвaше Haде)I(дa .ц,a се пpисъедиHятъ къмъ oпpЪдЪ-
леI{aTa oтъ фиpмaна oблaсть нa бългаpскaтa Екзapxия
и oстaнaлитЬ епapхии' }IaсeлеIIи съ бългаpи.

Западнa Tpaкия 1

;

I
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Bъ нapoлниятъ събopъ Bъ [apигpaдъ, 1871
гoдиIIa' бългapскитЬ пpЬдстaвители ypе)I(датъ грa-
ницитЪ не сaп{o нa спoмeнaтитЪ въ фиpмана епaр-
x||l| нa бългapскатa Екзapх}tя Ho И Ha тИЯ,| кol{тo
IlopaдI{ сBoетo бългapскo нaсеjIеHие щtли пo-къснo
Дa влeзатъ Bъ нея. ToгacЬ се призHaвa oдpнскaтa
eпapхия, кaтo вTopoстепеIrЕa съ .слЪднитt кaзи и
Haxv!|4: кази oдpинска, Мyстaфa.Пarпaнскa съ Чиp-
Iшeнъ' Лoзeнгpaдскa, Бщapъ.Хисapскa, Хaвсенскa и
нaхиитЪ Кaзълъ.Aгaнка, Чoвlянскa, МaнaстиpсI(а и
ЮскиДapс ка .  T oвa  е  пъpBoтo  Е apoдHo  пpo тo .
к oл t I o  o чеp тaние  нaбъл г аp с кия  eлеMе t I Tъ
въ ТpaкИЯ' БългapитЬ въ oлpинскaTa епapx}lя
с.Б, искaли винaги Bъ3ъ oсEoвa Еa фиpманa вла-
дикa бългapинъ и вpЪмeннo Tzrr.Ь C,Б. oTивaли Bлa.
дицитЬ .[opoтeй (1874 г.)' Cинeсий и Евстaти Пе.
лaпoнийски (пoслЪ 1878 г.)' Ho rypскoтo пpaвиTел-
стBo нe дoпyсHa дa се IIaстаEн ЕrЬ oлpинскaтa eпap.
х|4я TIlTуIIapeнъ бългapскIr BJIадIrкa, въпpЪки Hegьм.
нЪнoтo xристияllскo бългаpскo мIlo3l{нстBo.

Пpъвъ пoлиTически oпllтъ за oфдинеI{I{еTo нa
бългapския Hapo,цъ въ eдЕa aBтoЕoьdЕa oблaсть, paз-
дЪленa нa дBa вилaетa' се IIaпpави oть l-[apигpадската
кoнфеpенция нa пpЪдстaвитoтитЬ нa ве.rикитЬ сили
пpЪзъ 1876-18т7 гoдиt{а' 3a Bтop}r п;KтЬ се oчеp-
Taхa гpaIIицитЬ нa бългapскoтo Кн,Dкеcгвo oтъ Caнъ-
Cтефaнския дoгoBopъ нa миpa нa 19 февpyаpи 1878
гoдинa. Bъ Беpлинския кoнгpecЬ с.ж.щaтa гoди}Ia се
paзпoк^;Kсa Caнъ.Cтeфанскa Бългapи,Я Ha нЪкoлкo дЬ.
лa' oтъ кoитo нaй.глaвниятъ' сЬстaBенъ oтъ Мaкедo-
tII4я |4 чaстЬ oтъ Tpaкия, oстaнaхaпoдъ тypскa BлaстЬ.

Пoлитическaтa схдбa нa 3aпаднa L1Л|1 Бъл-
гapскa Tpaкия въ гpaннцитЪ oтъ есeHЬTа нa lg15
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гoдиHa (нa югъ БЬлo lllope' нa сЬвеpъ Boдo.
дЪлнaтa плa}IиHa Ме)I(дy Мapицa и Ap.Ц,a, ЕIa 3a.
{Iaдъ д,oлAra Мeста И Ha и3тoкъ дoлнa Мapицa)
бfirше въ пoслЪднитЪ 50 гoдиtlи нaй-пpoмЪн.
.лива.

Bъ гpaницитЪ нa и3ToчI{ия вI{лаетъ oтъ aBтo-
.нolинa Бългаpия спopедъ pЪtпениeтo нa [aригpaд.
скaтa кoнфеpенция BлизaшIe oтъ oблaстьтa Ha се.
гашнa 3aпaднa Tpaкия сaмo Мyстaфa.ПaшIaнската
oкoлия и нЪкoи чaсти oтъ PoдoпитЪ въ llлoвдивски
'са}Iджaкъ (бeзъ oкoлиитt Cyлтaнъ.Еpи и Axх-Че.
лeби). Bъ Caнъ.Cтефaнски дoгoBopъ се държалa
.смЪткa 3a и3лa3ъ нa Бългapия къмЪ Бtлo мope и
зaтoвa' кaтo се запaзвa сЬвеpнaтa гpaницa нa 3a.
пaднa Тpакия спopeдъ pЪшreниетo нa I-[apигpал-
.скaтa кoнфepенция ме)кдy Мapица и Рoдoпския
'вpъхъ нaдъ с. Кpyшевo, oтъ пoслЪдниятъ вpъxъ Tя
"се спyщa нa югъ и свъpшвa пpд Бopy.Гйoлъ, тaka
щoтo Ксaнтийскo oстaвяшIе въ гpаHицl,lтЬ нa Cанъ.
,Cтефaнскa Бългаpия и зaед'I{o съ oблaстьтa нa Кa.
вaла, .(,paма и CЪpесъ oбpaзyвaшe БЪлoмopскaтa
.бългapскa oблaсть съ пpистaнищеtlъ гpaдъ Кaвaлa.
Спopедъ pЬшениятa нa Беpлински кoнГpесъ се oт-
'ст/х,пI,I нa Typuия Мyстaфa.ПaшIaнскaтa oкoлия Bъ
дoлиI{aтa нa МapиЦa и oTъ Bъpха на.цъ с. Кpyшtевo
Ha зaпaдъ' юх(HaTa гpaницa нa Изтoчна Pyмeлия сe
.oбpaзyвarпе oтЪ вoдoДЬлнoтo билo Iuе)I{дy Мapицa и
Местa. Bъ дoгoвopa oтъ l886 гoдиHa' спopедъ кoйтo
Typция пpизнa съединеtlиетo Ha Изтoчна CpЪднa
Бългapия или Изтoчнa Pyмeлия сЪ кI{я)кествo Бъл-
гapI'Iя' се oтст.х.пиxa нa Typulдя o6лaстптЬ Taмpъtпъ
и Къpлжaли и въ гpаницитЪ нa Бългаpия Hе oстaнa
.}Iиtllo oтъ тaкa нaptненaтa сегa 3апaднa Tpaкия.
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Cпopeдъ Лoндoнския дoгoвopъ oтъ 1913 гo.
динa нa Бългapия сe даBaшIе цЪлa Tpaкия дo .Ц!{-
}Iиятa Mидия.Енoсъ. IIoдиpъ paзгpol},Ia нa Бъ,r.
гapия сХщaтa гoдинa тя изгу6rl I{е сaп{o цЪлa Из.
тoчHa Tpакия, Ho I{ oтсTхпи нa Typuия гoлЪмъ
дЪлъ oтъ 3апaд,нa Tpaкия lиeltцy Мyстaфa.Пalша и
Aкне.Хисapъ.Cyю, лЪвъ пpитoкъ нa Мapицa. Tепъpвa
tsъ 1915 гoдинa (6 септ.) спopедъ кoIIBе}tциятa пo,
paтификац|4ятa Ha бългapo.тypскaтa гpaницa Бъл.
гapия paзIIIиpи нaнoвo сBoятa BлaстЬ въpхy цЪла
3aпаднa Tpaкия и въpxy дoлHa Мapицa съ нейнитЪ
лЪви бpЪгoве.

Cпopедъ .ц.oгoвopa 3а il{I{pъ въ Hйoйи се oт-
нЪмa на Бългаpия пъpвo oнaя чaсть oтъ 3ападнa
Tpакия кpaй Маpицa п{ФI(дy Мyстaфa-Пarпa и с.
Мaн.Цpа, кoяTo тя пoлyчи oтъ тypцитЪ въ i9l5 гo.

Д:иНa. Мaлкa пoпpaвкa Bъ пoлзa Ha Бългаpия сe
пpaвI.I кpaй Маpицa дo с. Кaдх,.Кйoй и кpaй Tyн.
джa. oтъ pЪкa At<не:Хисapъ-Cyю (flх<yмa)' кoятo
слy)кеIIIе пo.paнo зa ю)I(Ha гpaницa нa .[l'имoтиrшкатa
Typскa oблaсть, гpaницaTa oTиBa спopедъ дoгoBoрa
съ запa.щнa пoсoка пo вoдoдЬлa нa Apлa и pЪ-
китЪ, кoитo се и3тичaтъ нaпpaвo Bъ БЪлo мopе.
Bъ зaпaднaтa чaстЬ се пpaви пoпpaBкa нa стаpaTa
гpallицa въ пoлзa нa ГъpЦия, кaтo сe слЪди вoдo.
дЪлa нa Mестa.

ЧpЪзъ тoBa paзгpанI{чaванe се oтнемaтъ oтъ
Бългapия 8,622.6 кв. кl\,l' съ кpхглo 225'000 E(ителt,l.

* **

Ceгa, кaтo се пpЪпиpatylе съ гъpЦитЪ зa Tpaкия
изoбщo и спeциaл}Io 3a 3aпaднa Tpaкия, дoхo)к-
дail{e дo т.a}ffiи pа3сх)I(деIrИЯ Il ДopИ }IедoyМе}Iия.
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Д,обpосъвЪстнитЪ стaтистики 3a нaселеHиетo въ Tpa-
кия дo Мидия-Енoсъ сoчaтъ несъмнЬнo числеHoтo
яpЪвъзхo,шствo нa бългаpитЪ пpЪлъ гъpЦитЪ, a пo-
paнo и пpЪдъ тypuитЪ дopи. 3aщo тoгaсъ MHoгo-
бpoйнитЪ бългapи въ Tpaкия не се пpoяBиxa Bъ
миIlaлoTo' катo се нaлo)I(aтъ пpи paзpЪrпaBaltетo I{a
бългapския чеpкoBеI{ъ BЪпpoсъ и 3aI{I'ITеpесyвaтъ
'съ сBoяTа сХдбa пDъдстaBиTелитЬ Ha веЛикитЬ сили
въ l-[apигpaдскaтa кoнфеpенция въ 1876 tц 1877 г'?
Д.oри въ Caнъ.Cтeфaнскa БългapI4Я, ч|1||To гpaници
тpЪбвarпе дa oбхвaщатъ земитЪ съ пpЪдимнo бъл.
гapскo нaселеlIиеl влaзя:(a въ бългapскoтo кня]кествo
сa}to I\4aлки дЪлoве oтъ oблaстЬта нa Тpaкия.

Mнoгo и нaй.paзнooбpaзни с.х, пpичинитЪ, кoитo
пoстaBиха тpaкийския Bъпpoсъ вЪ неблaгoпpиятнo
Iloлoжeние зa бългapитЪ. Мнoгo oтъ тЪхъ не сж'
.oще пpoyчени, Ilитo дopи засЪгнaти oтъ на[Iaтa
IIaукa' МI{oгo тълкyBaI{ия Hе с.й' oще дoстaтъчнo
пpoвЪpени. Cх.щинaтa Ha N{oятa тешta Ме каpа дa се
спpa съBсеMъ на к^ж.сo пo тoя Bъпpoсъ, кoйтo 3аслy-
)I(aвa дa се рaзгледa oтдЪлнo и oбстoйнo.

HЪмa Hикaквo съмнЬние, че въ Тpaкия е иN{aлo
3HaЧиTеленъ бpoЙ бългapи въ сpЬднитЪ вЬкoвe.3aтoва
ип{aпДe .цoкaзaтелстBa oTъ визaнтийскитЬ хpoнисти. Pо-
дoпитt, кoитo Bъ п,IиIlaли вpЬмена били гх'стo Haселе.
}Iи' с.Б. пpЪдстaвяли въ сpЪднитЬ вЪкoве пpи смЪнли.
BoTo Bизaнтийскo, бългаpскo |4 Дop|4 лaтинскo BJIaДИ.
чествo Ha Taя пoкpaйнинa' силHa кpЪпoсть зa бългap-
.скoтo ЕIаселeEиe. CегaIпнoтo paзпрoстpaнеHие IIa пoMа-
цитt въ PoдoпитЪ ни свидЪтелстByвa 3a pa3пpoстpalrе-
ниетo нa бългapитЪ въ тoя Maсивъ пpЪди тЪхнoтo
нa силсTBеHI{o п oIvIoxа I\4едa}IчBане, кo еTo стaн аЛo п pЪли
двa.TpI,I вЪкa. Cтpaнжa-I.IланиЕa' нa и3Toкъ oтъ pЬкa



Мapицa, е билa с^Б,щo Haселенa oтъ бългapи, тя и

сегa е нaпълIto бългapскa плaнинa' Кaктo l\{HoгoЧисле-

ннитЪ пoтoц}l събиpaтъ вo.ц.итЪ си Bъ плaнинитЪ и

се I{3тичaтЪ Bъ paBниItитЪ, Щo се paстилaтъ пpъдъ

тЪxнитЪ Пoли' схщoTo сTавa и съ плaниHскoтo ЕIасе.

лениe. oскхд'нитЪ изтoчtlици зa пpЪхpанa въ пла-

нинитЪ дoкapвaтъ Bъ Bсички вpЪменa изселHI{чeскo

.ztBих{еHие нa сгхстеtloтo плаHиHскo нaселеIIие. Пptл-

пpиeDIчиBи' кaЛeн}.t въ бopба с.ь гIpиpoдaта рo.ц,oп-
чaни и сTpaн)кеttци сх. зaселвaли ttепрЪкхсHaтo paв.

нинитЪ Ha плoдopoднa и пpигoднa 3a земeд'Ьлие и зa

скoтoвъдсTвo Tpакия. Къмъ тъхъ с,х се пpисъеди.

tlяBалll lt4tloгo пpЪселенци oтъ CpЪднa.Гopa. Усиле-

нoтo пpЪселtlическo дви}кеHие нa 6ългapитЬ въ Тpa.

кия се пoдпo}Iaгaлo I{ oтъ гoлЪмитЪ земевлaдЪтели
Typци' чииTo нифлици' Bъ к.жсo вpЬме се oбpъщaли

нa бoгaти бългapски селa. Нo пoлитическитЪ съби-

т|4Я Bъ пoслЪднитЪ двa вЬкa не сх дoпyсHали Дa

се сг.хсти I\{}Ioгo бългapскoтo }IaселеHие въ Tpaкия,

зaщoтo тЪ сх пpЬдизвикaли Мaсoви дBи)кения на,

бългapитt xpистя}tи oтъ Tpaкия къмъ сЪвеpъ, пЪpвo

къмъ Pyсия и !.oбpyлх<a1 a пo-пoслЪ къмъ Изтoчнa

CЪвеpнa и CpЪлнa Бългapия. oтъ бpЪгoвегЪнaБЪлo
Мopе дo Киrшeневъ въ БесapaбИЯ И Ha сЬвеpъ oтъ

tlегo дopи мo)кaтъ дa се пpoслЬдaтъ oгHишIaта нa

непpЪкхснaтитЪ Bеpиги orь тpaкийски б.Ьх<анци. oсo.
бeнo пaМeтHи ДaтИ Ha тpaкийски пpЪселнинески
дви}I(е}Iия с.х гoД.иtll.lтъ 1829, 1878, 1903 и 1913. Cъв.

сеп,Iъ дpyгa пoсoкa нa дBи)t(еЕlие Пoexa oтъ 1877-
1878 гoдинa пoмaцитЪ' Мoхal\4едaнит,Ь бългapи. TЪ,

свик}IаЛи Дa бх'Дaтъ гoспoд,ствyещa кЛaсa' наедtI@

съ тypuитЪ HaпyilIaтъ сBoетo oтечестBo' кoетo нЪ.

кoгa зaпaзЙI.уl сЪ цЬнa нa вЪpaтa си' щoMъ тЬхнатa

l
\
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3еп,Iя tIoдпaдIIе Пoдъ влaстЬTa нa християни и се и3.

селваTъ Ha и3тoкъ въ lv1aлa Aзия. Ho въпpЪкlt I\{Hoгo
кpaтнитЬ изселHичeски дви}t(еtl|4Я Нa бългapитЬ и
изгyбвaне нa тЬхнaтa нapoднoстЬ въ гpa.Ц,oветЬ,
дЪтo пoмaцитЪ се пoтypчвали' a хpистиянитЬ бъл.
гapи се пoГъpчвaли, числoтo нa бългapитЪ, мoxa.
медaHи Ir хpисTяHи, въ Tpaкия бЪше въ нaдвечеpl{eтo
на 1912 г. знaЧителHo и тo пpиближaвaше пo бpoй
rypЦитЬ, a HaдIvlинaвaшIе Mнoгo числoтo нa гъpЦитЬ.

Bpъщaмъ се пaкъ IIa въпpoсa' зaщo Hе Мo.
жaхa дa се пpoявятъ мнoгoбpoйнитЬ бългap},l Bъ
Tpaкиятa и тЬxнaтa нapoдHoсть и тЬхнитЬ стpЪмeжи
дa се сaнкциotlиpaTъ Bъ pa3личtll.l д,ъp)I{aвHИ и Дтц.
пЛoМaтиЧески актoBе' кaктo тoвa стaнa съ Mакeдoн.
скитЬ бългapи, кoитo пoдoбнo нa тpaкийскитЬ oс.
тaнaxа нaй.дългo вpЬмe пoдъ чy)I(да власть?

Клrсoтo вpЪме, сЪ кoетo pазпoлaгaмъ, нe ми
д,aвa BъзМo)кtloстЬ Дa пoяснa пpининитЪ 3a тoBa'
a ще ги пoсoЧa сaМo.

1. Една тpеTа oтъ бългapскoтo Haселение нa
Тpaкия се пpЪдстaвя oTЪ пoМaци, кoитo шtакаpъ
дa с.х' бългapи пo кpъвЬ' е3икъ и нaчинъ нa )ки.
Boтъ' пopaди peлигиo3tlи и пoлитически Bpъ3ки съ
тypuитЪ Дъpх(aха виI{аги якo съ пoслЪднитЬ и се
oт}lасяxa вpaждебнo къп{ъ сBoитЪ poлни 6paтя,

2. БългapитЬ въ Tpaкия живЪятъ глaвнo въ
селaтa и 3aтoвa не Mo)I(a Д,a се съ3дaде силHo гpaдскo
бългapскo нaсeЛение' кaкBoтo иl\{a Bъ мaкeдoнскитЪ
грaдoBe ПpилЬпъ, Щипъ, Beлесъ, Cкoпие, oхpидъ
и .цpyги. Bъ Tpaкия IIе ll,Ioх(aхa дa се съ3дaдатъ
Ba)I(I{и бългapски кyлтypllи цеtlтpoве'

3. Катo и3ключиMъ Лoзенгpaдскo, дЪтo бъл.
гаpскoтo нaсеJIeHI,Iе състaBяцIe сг.Б.сTe}Ia п4aса п

j
l.\

'J

\
г
!
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IIPЪдставяttlе пpoдъл)кенltе Ha бългapитЪ oтъ Из-
тoчHa CpЬднa Бългаpия, oста}Iaлoтo бългapскo на-
селеHие въ 3aпаднa и Изтoчнa Tpaкия бЬ дЬ IIoвеЧе
дЪ пo-мaлкo oтк.ж,сIIаTo oтъ дpyгитЬ бългapи нptзъ
тУPци и гъpци. Toва paзпoк.х,сBal{е сe чyвствyвa oще
пo-силHo' aкo иMaп{е пpЬдъ oчи и пoмaцитЪ, катo
paздЪлителеtlъ елеп,Ieнтъ.

4. Близoстьтa нa Tpaкия лo l-[aplrгpaдъ, дЬто
е седaлищетo Ha гpъцкия пaTpиapхъ, oкoлo кo.
гoTo се бЪ сгpyпиpaлъ щaбътъ нa гpъцкaTa IIpo-
пaгандa, 6Ъ пoшIoгIlaлa мHoгo нa гъpЦитЪ дa 3аПa.
3ятъ пo..ц.ългo и пo.тpaйнo сBoяTa дyхoвI{a MoщЬ
въpхy тpакийскoтo ]бългapскo хpис.тияI{скo нaсе-
ЛеI{I,lе.

5. 3aвисимoсTЬтa нa тpaкийскитЪ бългapи Хpl{-
стия[Iи oтЪ гpъцкия пaтpиapxъ и свЪдЬнияTa' кoитO
дaваха гpъцкитЪ .цyХoBltи лицa oтъ l_[apигpaДЪ уI
.пpoBиIrцияTa 3a }IapoдHoстния съсTaвъ нa }Iаселе.
[Iиетo въ Tpaкия, зa6лудихa пъpвитЪ aBтopи lra
eтнoгpaфскИ КapTkl Ha Балкaнски пoлyoстpoвъ ||
нуlЙ втаlкДaМе Bъ кapтитЬ нa Шaфapикъ, Бye, Ле-
)I{аtIъ' Кипеpтъ и Дpyги цЪлa Tpaкия oзЕIaчeнa съ
бoятa нa гъpЦитЪ. A етнoгpaфскитЬ кaрти' oсoбeнно
тaя нa Кипеpта, игpaхa гoлЪмa poлЬ пpи oпpЬлЬле-
Ilиетo tIа гpaнilцитЪ Ha аBтol{olvlнaтa oблaсть oтъ
I{apигpaдскaтa конфеpенция LI Дopl4 на Caнъ.Cтe-
фaнскa Бългapия.

6' Пoнехсе Гъpшия пo свoетo гeoгpaфскo пo.
лo)I{eHие ле)I(и пo-далекo oтъ Tpaкия oткoлкoтo Бъл-
ГapИЯ' тypскитЪ yпpaвHици гледaxa пo.6лaгoсклol{нo
къп{ъ гpъцкoTo tlаселениe oткoЛкoтo къMъ бългap"
'сt{oтo. Кaтo изключ!{Mъ MaсoBoтo изселBaне нa 6ъл-
гapитЪ oтъ Тpакия въ 1829 г,' кoеTo стpЪснaлo тyp.
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rCкOTo пpaBителствo и гo Пpиtlyдилo Дa дъйствyвa 3а
,BъзBpъщанeтo ЕIa бЪжaнцитЬ 6ългapп,' зaщoтo Tpa.
rд{}'я се Л|а|IIaBaЛa oтъ нaй.paбoтнoтo нaселеHиe' тyp-
цитф не сaп{o He BъзпI{paxa пo.пoслЪ бългapскoтo
изсeл}II'Iчествo oтъ Tpaкия, Ho гo и пptд,извиквaха'
-a въ пoслЪднo вpЬмe .цopи yзaкoнIltхa. Пo схщитЪ
IIpичIrни чеpкoвI{o.yчилI,Iщнoтo дЪ,ro на бългapитЪ
.въ Tpакия e сpЪщaлo пoBече сп.Б,ЕIки oTъ Typскa
стpaнa oткoлкoтo въ Мaкедoния. oдpинскaтa еIIаp-
xия tIе Mo)кa .щa се сдoбие съ TиTуЛapeнъ бългapски
I'4итpoпoлитъ въпpЬки дългoгoдиIIIнoтo oчaкBaне Ha
.бългаpитЪ oтъ eпapхиятa. A бългaритЪ пpaвoслaBнll
бЪхa пo.мнoгoбpoйни oтъ пaTpиapшиститЪ Bъ BсичКLI
.тpaкийски епapхии Mе)IЦy Ми.ция.Енoсъ и Мeстa
oсвЬнъ въ .[.имoтиIшкaтa.

7. Пo нaциoналtIo.пoлитиЧески съoбpaжения
бългapскатa Екзаpхия се гpI,')I{еlIIе пoвече зa Мa.
кедoHия oTкoлкoTo зa Tpакия.

8. Bъ бългapскатa BъI{IIJI{a Пoлитика нaддЪ.
ляBаlIIе силнo I{aцнoнaлисT|4чH|4Я хapaктepъ нaдъ
дъp)I(aBния |7 ЙДeaЛъTЪ зa oсх,llI,есTBяBaне нa Caнъ.
Cтефaнскa Бългapия и силЕIoTo въздЬйствиe }Ia п,Ia-
кедoнцитЪ Bъpхy пoлитикaтa нa Бългapия бЪхa нa.
сoчI.lли Bсички бългapски с!Iли глaBнo къп,IЪ oсвo.
.бoж.цениетo нa Мaкeдoния oTъ дyхoBHo И ПIJI|4TуI-
ческo poбствo. Tpaкийскиятъ въпpoсъ зaхвaнa да
зaнипtaвa бългapитt пo.късI{o.

9. CpЬдиземнoмopскитЪ дъp)IиBи Itе гледaхa
съ дoбpo oкo нaстaнявaнеTo нa бългapитЪ нa бЪлo-
}Iopския 6ptгъ, oсoбенo 6лтцзo дo Цapl,Iгpaдъ' 3a-
щoтo тЪ се бoяхa, не нpЪзъ бългapитЬ pyситЪ ще
стигflaTъ нaй.леснo тoя бpЬгъ. Пoдoзиpa се дopи'
.че и сaмитЪ pyси, кoитo се стpЬмятъ къfoJъ зaвлa-
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дявaнеTo нa l-[apигpaдъ и Bъ дoгoBopa съ силитЪ"

I{a съглaшIеIlиетo тЪ лopи пpoкapaхa yслoBI{еTo' че.

IIpи ликBидaЦ|LяTa нa Typuия, тЬ ще стaнaтъ гoспo.

даpи нa Цapигpaдъ' сх. искaли BиHaги дa се зaпaзи,

xиHтepлa}Iдa нa l{apигpaдъ 3a бх.дaщиятъ IIегoBъ,

влaдЪтeль, зa тЪхъ.
10.  Tpaкия'  Maкapъ и дa е нaй.бr l .  l  )

pигpaдъ' е нaй-мaлкo I{зyчеHa сTpaнa, Hея непoз.

нaвахa нyхс.п,енцитЪ yчени' I{o кoeтo е п{IIoгo нe.

пpoстителtlo' He я пoзHaвaxме пpЬди 1913 гoдинa,

vl нпil, .Ц.o кaтo 3a Макeдoния имахМе IIoвеЧе съ.

чинeIIия oткoлкoтo 3a Бългаpия, зa Tpакия и нeй-

HoTo нaсeлеHие и бoгaтствo пoчти Hищo tIе бЪxмe

печaтaли. A пoзнaтo е' че нayкaтa тpЬбвa дa }r3-

пpЪвapя пoлитиqескoтo oсвoбo)I(дeние нa е.цHa стрaнa.

и гoспoдстBoтo BъPхy IIея.

11. Кaтo l1 пytlКтъ IvIo}I(еI'{ъ д.a пoсoчеIиъ I{е-

сpетIIaтa пoлитикa нa бългapскoтo пpaBитeлстBo'

пa aкo щЪте и нa цЪлия бългapски llapoд,ъ' кoйтo

tlе пoзHaвaше етaпIlaтa техIIикa I{a нapoдHoтo oбе-

динение и дъpжaвrro зaкpЪпвaне' a пopади Il,IopaлHи

зaдъл}I(ения и l\,taкедotlски д,aBлeния пpЪдпoЧеTе нa-

нoBo въ 1913 и 1915 г. нaциoнaлисTичHaТa пo.тiи.

тикa прЪ.п'ъ дъp)I(aв}Iaтa.

Poд.oпитЪ зaедHo съ Pила и Пиpинъ състaBятъ
глaвнитЬ чaсти нa Poдoпския мaсиBъ '  кoйтo е  pо .
д'oнaЧaлникъ нa п4}Ioгo плaHи[Iи въ Бaлкaнския пo-
лyoстpoвъ. Poдoпскиятъ Maсивъ спa.цa изцЪлo Bъ
бългapска земя. Bъ дългитЪ геoЛoгически вpЪменa^
сJK стaнaЛи MHoгo пpoмЪни Bъ нeгo и кpaй негo"
Toй не е мo)I(aлъ дa сe и3дигa BиHaги изцЪлo на.ц.ъ'
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elopскитъ Boди' кoитo сХ гo 3aoбикaляли' 3aщoтФ
тoй се пpoпyкBaлъ нa п{Hoгo п.Б,ти Bъ pa3личнa пo-
сoкa' нaдлъх(ъ пo гlpoцъпитъ с.8' сTaвaли oтвъсHи.
pa3l'fъствali}Iя I,t сх xлътBaли гoлъМи Hегoви чaсти..
Bъ хлътнaтитЪ кoтлoвиHи Haвлизaли BoдитЪ нa мo-
Peтатa' кoитo зaoбикаляли I\,IасиBa или въ3HикBалI.!
въ iЬxъ слaдкoвoдHи eзеpa. Мнoгoчислени Toпли
п,!I,ItIеpалI{ извopи |4 \|'ЛaIIИ еpуiIтиBHи скaли Hи сo.
чатъ мЬстатa, .ЦЪтo с.ж, сTaнaли пpoцЪпитЪ и paз.
мЪствaниятa' a стapoстЬтa нa седимeHтнитЬ скaли'.
HI,I сoчaтъ въ кoя геoЛo[Iкa eпoхa сй' HaBЛИ3aIIII
I',IopетaTa Bъ пoтхнaлитЬ чaсти на Poдoпския МaсI,{Bъ"

Междy пoтхнaлитЬ чaсти нa Poдoпския мa.
сивъ нaй.вах<нo м,Ъстo зaeп4aтъ сpЪлнaта Маpицинa
|I|43ИНa мe)Iqцy БЪлoвскaтa и Tъpнoвo.Cейменскaта
клисypa нa сЪвеpъ и БЪлoмopскaтa низинa Ha югъ.

Кoгaтo Bъ Д|4ЛУBИaлнo вpЪме възникнaлo БЪло
I\4opе нpЪзъ пoт,xвaне' зaфгнaти 6уlлт.l, юrкнитЬ
кpаищa нa Poдoпския IvIaсивъ. КpaйбpЪжснитЪ oс.
тpoви Taсoсъ, Caмoтpаки, Имбpoсъ и дopи oтдa.
леЧeниятъ Лемнoсъ с.ж. poдoпски oстpoви' с.х. ви-
сoчини Ha пoт^ж,I{али чaсти oтъ PoДoпитЬ.

Bъ геoгpaфскo и геoлolшкo oтнotllеHие 3a.
пaдlra Tpaкия състaBя чaстЬ oтъ Poдoпския IиaсиBъ'.
състaвя неpaзлЪлнa чaсть oтъ бългapскaтa зеIvIя.
Издънки oтъ южнитЪ Poдoпи стигaтъ сЪ ПЛaНI4-
наTa Кapакyшъ. Д.агъ Бtлo мopе и oтД'Ълятъ дo.
лI{нaгa нa Мapицa oтъ Гюмюpджи}rскoтo пoJIе, кo.
етo състaBя изтoчнaта чaсТЬ нa БЪлoмopскaTa HИ.
зиI{a. Мнoгo буЙни пoToци, кoитo изBиpaтъ oтъ,
южнитЬ скЛoнoве Ha юяtнитЬ Рoдoпи, нaBлизaтъ
стpЪмитело въ HизинaTa и пpЬзъ нея стигaтъ бpЪ.
гoветЪ нa БЪлo мopе.



Мнoгoчислeни с^Б. геoгpaфскитЬ вpъзки п{е)кду
3aпaднa Тpакия и Бългapия. Ptкитt Местa и Мa.
pицa' кoитo зaгpa)кдатъ oтъ зaпa.цъ и изтoкъ 3a.
rlaДHa Tpaкия сx, бългapски ptки, тЪ изтичaтъ и
събиpaтъ вoдитЬ си oтъ бългapскa зеIvlя' тpи.Че.
твъpти oтъ тЪxнoтo TечеtIие сПaДа въ гpaницитЬ
нa Бългapия, тЪ oтваpятъ съ дoлинитЪ сI,( пХтищa
нa бългapскaтa зeп.Iя за бpЬгoветЪ нa БЪлo мopе.

ГpaнLIЦaTa, кoяTo пpoкapa дoгoвopътъ 3a
миpъ Bъ HЙotlи, Il{е)I(дy Бългapия и Зaпaднa Tpa.
к и я ' е  в ъ  г е o г p a ф с к o  o т н o I I I е H и е  М H o г o  н е .
есTестBeнa :  Ha  и3Toкъ  тя  пpЬсиua  дoлинитЪ нa
Bсички poдoпски pЬки, щo се изтичaTЪ въ Мapицa,
B,Ieж.цy кoитo тия нa Apда и Кaзълъ.flели иil{aтъ
oсoбенo гoлЪмo знaчеHl{е зa съoбщеI{иетo IIa пpo.
стpaннитЪ Poдoпи съ гpaдoBетЪ нa Маpицинатa ни.
"зина, тЪхни есTестBе}IИ rlalapИ. Bъ геoгpафскo oт
нoшIе}Iие ю)I(Haтa гpаt{ицa нa Бългаpия къп4ъ oтк.B-
сHaтaтa или съюзI{иrпкa TpaкИя' - иIl'Iа и3гледъ нa
естествеHa' зaщoтo Bъpви пo Bисoкo BoдoдъЛHo
6талo нa южнитЪ Poдoпи, Ito Bъ с.ж,щнoстЬ Tя paз.
дЬля двЬ тЬснo спoени част!l: Po,цoпитЪ oтъ тЪх.
IIaтa Ю)Ifi{a. }Iизинa. Aкo Pивиеpата Ha Фpaнция и
Итaлия сe oтдЬлЪше oTъ спoMенaтитЬ дъpжaви въ
сaмoстoйнa oблaсть upЬзъ близкoтo вoдoдtлнo
6илo зaдъ нея' тя би пpЪдстaвялa хиляди п^Б,ти пo-
есTестBенa aвтo}IoМHa oблaсть, oTкoлкoтo oтК.х.снa.
тaтa oтъ Бългapия зaпaднoTpaкийскa часTЬ' 3aщoTo
грaдoвeтъ на спoмеHaтaтa Ривиеpa слy)кaтъ глaвнo
34 кypopти и.IIи сй, вах(ни пpисTaHищa съ I\{е)кдy.
Hаpo.ц,енъ xapaктеpъ. ГpaдoветЪ на Зaпaднa Tpaкия,
Ксaнти и ГюмюpлI(иIlа' сБ' възIlикI{aли и с.Б' се
pa3вили сaI\,Io кaтo пa3аpHи цeHTpoBе 3a I.Iaселе}Iиeтo
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}ra PoдoпI,tтъ и нa HизI{HaTa кpaй Tъxъ, тъ п,Io)кaтъ
дa с.Б.щeстByвaтъ и пpЪyспявaTъ пo-нaтaтъкъ сaмo
кaтo се 3aпa3и TaЯ Bpъзкa. .Ц.едеaгaчъ въ3никнal
и пoстpoи кaтo пpистaннщeнъ гpaдъ нe Ha oлpин-
скo' a нa CpЪднa Изтoчнa Бългapия, IIa плoдopoд.
нитЬ низини нa Мapицa Мeждy Capaмбей и Tъp-
нoвo.CеймеtlЪ И Ha Tyнпжa Me)кДy пoслЪдния гpaдЪ
ll Ям6oлъ,

l.еoгpaфскoтo пoлo)I(HHие нa едI{a стpaнa BJIуlяe
l\{Iioгo Bъpxy истopикo.пoлитиЧескиятъ )I(ивoTъ нa
}Iapoдa Ha ТaЯ, странa. Бългapскиятъ l{apoдъ' кoйтo
зaс*дналъ въ сpЪднитЪ вЬкoве въ I{изиI{aтa нa Ма.
pицa, пpoникнaлъ вЪ IпиpoкитЪ PoДoпи и стигнaлъ
дo бpЬгoветЪ нa БЪлo мopе' е схвaщaлъ дoбpЪ гo.
лЪмoтo знaчeнI,lе нa БЪлoмopскaтa oбласть нa Tpa.
IснЯ 3a нeгoвoтo Пoлитическo и стoпaнскo зaкpЪп-
вaне; HегoвитЬ князе и цapе сjK вoдилIt честo вoйна
съ Bизaнтия, не BИНaГv1,3a дa пpЬвзeмaтъ Цapи-
гpaдъ' кaктo се пpl,rеI{a пoгpЪtшнo y Hасъ' нo дa
oбединятъ бългаpския нapo.ц.ъ' кoйтo въ сpЪднитЬ
вЬкoве стигалъ дo БЬлo Mope' д,a създaдaтъ пo.есте-
стBенI{ и пo.сгoдHt,! 3a икotloп{ически paзвoй гpaI{ицI{
нa дъp}I(aвaтa My' нo близoстьтa нa l{apигpaдъ, пo.
литIiчeскиятъ центъpъ нa визaнтийскaтa иMпеpия'
пPЬдстaвялa гoлЬмa пptнкa за Toвa. BизaнтийцитЪ
с.ж. сe стpЪмили l{eoтст.Б,пI{o дa запа3ятъ .ItoстaтъчIlo
хи нTеpл aH.ц,ъ з a l{apигpaдъ въ Бал кa Hскl! пoлyoстpoвъ.
3a дa тypятЬ пpЬгpaлa нa бългаpскoтo пpoниквaне
по п,IиpеHъ начиIIъ и съ въop)K}кенa силa въ Tpакия,
тЪ зaселвaли непpЬкхсHaтo Ha честo yпoстouraванитЪ
пoгpaнични ЧасTи Ha тaя oблaстЬ aзиятски пpЬсел.
ници. Кoгaтo бългapскитЪ князе I{ цаpе зaвзеп{aлIt
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Tpaкия и тЬ нa свoй Pедъ зaД|uГaЛИ гpъцкoТo
-|,| пptселeнoтo а3иятскo }IaселеI{иe и гo пpЪх.
BЪqJIЯЛII oTB.Б,дъ 'Ц,yнaвa, а на Hегoвo мЪстo зa.
селяBaли сигypнo 6ългapra, Кoгaтo тypuитЪ замЬ.
стI,lли визaнтиilЦvlтЬ и тЬ възпpиели с^х,щaта пoли.
тикa: пoЧtlaJII4 Дa зaселвaтъ 6лuзкlая xинтepлaндъ }ra
I{иpигpaдъ съ гх,стo тypскo HaселеHие; тaмъ дЬтo
тЪ не Mo)Ifie дa нaмЪpятъ мЬстo за тypски пpЪ.
сeлеIIци' нaсилсTвеHo пoп,IoхaN{eдaHчвaЛи бългаp.
скoтo нaсeлеI{ие. Ha тaзи пoлитикa се дъл)I(и oт.
чaсTи пol\{oхalиедaнчвaнeтo нa гoлЪмa чaстЬ oтъ po.
"дoпскитЪ 6ълrapи.

Tplкия' Maкapъ дa състaBя геoгpaфскa насть
oтъ БългаpLIЯ И Дa 3aвиси l,tкoнoмически oтъ I{eя'
нейнaтa сх.дбa е стoялa виHaги въ т*снa вpъ3ка
съ пoлитическaтa I\4oIць или слaбoсть нa [apиградъ..oтъ деньтъ' кoгaтo [apигpaлъ стaнaлъ стoлицa нa
зaпaдI{aтa pимскa иМпеpия и дo дeнь днеIпенъ, тoй
'€ чepпилъ cпЛa 14 бoгатствo oтъ свoя хи}rтеpлaндъ
въ Балкaнски пoyoстpoвъ и Мa"lta Азня. Bинaги,
щoMъ се e l{aпlалявaлъ тoя xиHTеpлaI{дъ въ Евpoпa
Iалн Азня' пoлитиЧeскатa Iиoщь на l-[apигpaдъ е oT-
'пaдaлa. Bинаги, кoгaтo пoлитическaTa И сToпaнскa
д,IoIIIЬ нa l-[apигpaдъ се зaкpЬпвaлa I{ зaсилBaлa' се
пoчвaли вoйни зa paзшIиpение IIa IJ.apигpалския
хинтеpлaI{дъ. Пoлитикo-стoпaнскaтa |4cTopLlЯ нa
I{apигpадъ се oTpaзяBaлa нaЙ-яctlo въ смtнливaтa
гoлЪмина нa }IегoBия евpoпeйски и а3иятскРI хиI.I.
теpлaII.цъ.

Физикoгeoгpaфскaтa lraпpaвa Ha бългаpскатa
3еIl4я IIaсoчвaла есTeстBеIIo бългapскиятъ Haрoдъ
къмъ Tpaкия' къtvtъ Бtлo мopе. oтпopътъ е иДBaлъ
-oтъ l-[apигpадъ, съвсЪмъ pЬдкo oтъ Coлyнъ, въ кoй.
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.тo гpaдъ честo п^ж'ти се yстaHoBЯBaIILI пpетеHдеl{.
титъ 3a цapигpaДския пpъстoлъ. Цapигpaдъ бtlлъ
BиHaги пo.oпaсеHъ зa бългapскaтa дъp)I(aвa' чияTо
гoлЬмa чaсть' цЪлиятъ бaсейнъ нa lvlapишa' състаBя
негoвъ eстeстBенъ xиtITеpлaндъ oткoлкoтo Бългapия
зa l-[apигpaдъ, кoйтo чеpпилъ пoлитическa и стo.

€неpгIlчHI.I кHя3е и цape стигaли пoбtдoнoснo Дo
нeгoвитЪ стЬни и Мo)I(ле Дa влaдЪятъ извЪстнo

Bъ п,IиHaлияTъ вЬкъ, кoгaтo cИJIaTa нa I-[apи-
,гpaдъ въ Евpoпa и Азия се лoмилa безспиpнo пoдъ
yлаpитЬ }Ia зaсI{лeнaтa pyскa Дъp}I(aва' бЬ нaстх..
IIилo сгoднo вpЪме зa oсвoбoжд,еIlиe Ha пoкopе-
нитЪ oтъ Typция Hapoди и се oчерTaвaцIe ясHo
.oПасHoсTЬтa, кoятo зaпЛaшIBaшIе l-[apигpaдъ : oтслaб.
нaлъ и сTаHaлъ бeзпoмoщеIIъ Bъ paзслaбeнaтa въ всЪкo
oTHoIIIениe тypскa дъp)I(aва. Ha пoмoщь нa тypскI{я
l-[apигp-aдъ се пpитекoxa зaпaднитЪ и цеHтpaлни
еврoпейски cL1ЛI4, Кo|4To вЬpвaхa, че п,lиpътъ въ Ев.
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poпa п4o)I(е д,a се 3aпa3и' кoгaтo Typшия владЬе
tr{аpигpaлъ.

ПoбЬдoнoсHLIяTъ зa pyеитЬ кpай нa вoйнатa
oтъ 1877-1878 г.' кoяTo се oбяви съ съглaсиетO
нa евpoпейскитЬ cили зa oсвoбoжДeHиеTo нa Бъл-
гaрия' бЪrце нaй.сгoденъ слyнaй дa се съ3дaде бъл-
гapскa дъp)I(aвa' кoятo дa oбхвaщa бългapскoтo'
плe}Iе и пpuдoбтaе сгoдHи пoлитикo.стoпaнски гpa-
ници. Князь Чеpкaски' нaчaл}tикъ нa гpilкдa}IскотO

сyлI{ Bъ TypЦия, мФIцy кoиTo I\,Iнoзинa бългаpи,.
пpи tlегo paбoтЬrпе и пpoф. М. [pинoвъ, нaЙ,-
дoбpиятъ Toгaвaшенъ п03нaBaчъ нa бългapския
Hapoдъ' }IeгoBaтa l4cTopklЯ и eтнoгpaфскo paзпpo-
стpaнение. Гpaницитt, кoитo пpЬдлaгaше князь Чep.
кaски 3a кЕIя)I(ествo Бългapия' съBпaдa.xa, спopeдъ.
IIeгoBoтo пoясlleниe' твъpлЪ близкo Дo истopичес-
китЬ, етнoгpaфскитЬ и pелигиoЗнитЪ пpЬдЬли нa
бългapи и гъpци; тЬ имaхa oщe зa цЬль да oси.
гyрятъ неoбxoдимитЪ икoнolvlически yсЛoBl,rя 3a сa-
мoбитнo с.х,щестByBaние I{a бългаpскoтo I(ня}I(eстBo.
И  Д , a  с е  пo с т aви  o тpaнo  пpЪгPaДa  3 a  p a з -
B I 4T | | е  } I a  oпa сни тЪ  г pъцки  пpе тенции .  Bъ
пpoекTo.грaницитЪ нa ЧеpкaскИ BIIИЗa цЬлa 3aпaдна
Тpaкия, въ Изтoчнa Tpaкия гpaницaтa BъpBI,l Пo
тeчеIlиeтo нa p. Маpицa дo yстиетo нa p. Ергене,
пoслЪ пo пoслЬднятa и пo llpитoкa й Чopленскo.
.Цepе дo Cтpaнжa.ПIIaHИНa и пo нейния вoдoдЪлъ
д'o Aнaстaсиeвaтa стЬнa пpи l.[apигpaдъ. Caнъ.Cтe.
фaнскиятъ дoгoвopъ и пoслЪ Беpлинския кoнгpеgЬ
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и3мъI{иxa кopеHlro Tpaкийскатa гpaницa нa Бългаpия.
Зa )I(aлoстЬ пpoектътъ Ha кня3Ь Чеpкaски 3a гpа.ницитЬ нa Бългapия. кoйтo бtruе пpилЪ}I(еHъ и дoбpo.съвtстенъ тpуДЪ нa еднa Bисoкo пpoсвtтенa , *Ь*-
ПеTеHTHa КoNIIlcI4Я' сe забpaви. Tепъpва, кoгaтo гe.неpaЛъ oвсяньlй и3дaде Bъ 1906 гoдинa пъpвия
тoMъ }Ia сBoeтo съчинeIIие nPyсскoе yпpaвленiе въБoлгapiи въ 1877_78-zg г. г.; въ кoетo бt нaпе-
чaтa}Ia дoклaдIraтa запискa Ha кH. B. Чеpкaски, .въpхy гpaницитЬ нa кIIя}кeстBo Бългapия, се 3aгo-
вopи }IаI{oвo 3a }Iегo. Bъзъ oснoвa Ha Taя дoкЛaднa3aписка дo pyския 

-вoенеHЪ МиI]истъpъ въ Плoещъ и
дoпЪлниTе.[нитЪ бЬлЪжки I{a гeнеpaлъ oвсяньtй нa-лИсaхЪ въ 'Cвoбoднo МнAние,.. гoд. II, J\Ъ 48 (l9l4',
стp. 667_669 стaтия nКнязь Чеpкaски и гpaницитt
нa Бългapия,..a 3a aTЛa'a нa flимитъpъ Pизoвъ:
БългаpитЪ въ тtхнитЪ истopичeски, етнoгpaфически
и пoJIитически гpalrllци' Беpлинъ, |g|7, 

"u".Ёo*'нa кapTa пpoектиpal{итЬ oтъ кн. Чepкаски гpal{ици
I{a кЕIя}I(ествo Бългapия (кapтa N'9 33, стp. 60).

Кaтo нe смЬтaме чеpкoB}Io.yчилищнaтa Bpъзкa
нa тpaкийскитЬ бългaPjl. съ бългapскaтa ек3apхиявъ [apигpaдъ' кoяTo бЬ пptдстаuЁnu no-noлpoбнo
зa пъpBи п.х'тЬ oтъ цapигpaтския I{opеспoIIдеHTъ Ha
Kбlnisфe Zeitung въ Hегoвaтa к}Iигa Мaсhtbеrеiсh
dеs buigaгisсhеn Ехaгсhats in dеr TLirkеi (190), въпoлиTическo oTIIoIuеI{иe тpaкийскитЪ бългa,ptl 

. 
дoЙ-.цoxa въ тtснa Bpъскa съ свoитt бpaтя oтъ кHя)I(eс.твoтo и въ Мaкедoния' кoгаTo IvIaкедoHскиятъ pеBo.

люциoI{еIlъ кoltlиTеTъ се пpЬвъpнa въ Македo}Io.
oдpиtlски и кoгaтo се пoдхBаI{a oбща pевoлюциoннa
дtйнoсть зa пoлитическoTo oсвoбoхсдение нa бъл.гapитЪ въ МaкeдoIILlЯ |1 Tpaкия. Tpaкийскитt бъл.

Западна Tpакия. ?



- 1 E -

гарtl с^х. в3eмал1{ )l(I,iBo yчaстие въ Bсички пo-вaх(I{и бъл.

гарскlr вЪзсTaния (l84l и 1876). въпpЬки нeсгoдHoтo
геогpaфско IIoЛo)I(еtIие, нo тЬ се дoбpЪ opГaни3l'Ipахa
и вЗеIиаxа осoбенo )киBo yчaсTие въ гoлЬмoтo Илllн.
деl{скo BъзстaIIиe Bъ 1903 г. oтъ oтЧетa 3a ToBa
BЪзсTaHиe въ Мемoapъ нa вх.тpЪшIнaTа opгaнизaция'
tr904, се Eи)l(да' кoлКo )кеpтBи тЪ дадoхa 3a I{деятa нa
oбш{oбъдгарскатa сoлидap}roстЬ.

Съ името oлpинскo изпЪрBo се схващaIIIе
неопрtдё'' lена гегopaфскa oблaсть сЪ центъpъ гpaдъ
Олpинъ. ЧpЬзъ pевoлюц}roннaтa дЪйнoстъ нa IvIаке.

дoHt].oдрI.IEскиЯ кoMитетЬ 3а пoлиTичeскoтo oсBo.
бождение на бългapитЪ oтъ тypскoтo poбствo, пo.
нятI,Iето oдpинскo пРиД.oби и пoлltт}tЧескo зHaче.
ll l"fе и oЗнaчаBaIlIе земяTа oтъ oдpинсItия виЛаеTъ'
въ кoятo бългapитЬ пpЪставятъ абсoлютнo L|JI|4
pелaTиBнo I\4Ho3иtIствo. ГpаницитЪ нa oдpинскo
се oчертаxa на сЪвepъ съ пoЛиTиЧескaтa бългapo.
турскa гpaницa' нa 3aпaдъ съ гpaницaтa N{е)I(.цy
l}\акедoния и oдpински Bилaeтъ пo p. Местa, нa
Ioг'Ь съ БЪлo шloрe' сaп{o Ilа иЗтoкЪ тя не бЬ.
[tIе ясHo oгрaничеHа и се сoчeцIе oTъ пpиpoдaтa
BЪ l{зтoчtloтo вoд,oдЪлнo билo на p.'Ергене' IIpитoкъ
нa Дltrapишa. []oслЪ пoбЬдата нa балканскитЪ съюз.
Еit.IЦи Еrадъ тypuитЬ се tIостaBи upЪзъ ЛoнДoнския
догoвopъ oтъ 30 мaй 1913 гoд. 3a изToчнa гpaЕrицa
нa oдpинско лиHията Мидиa.Енoсъ, кoяTo съв.
IIада lце сЪ ToгaвaIЦнoтo еTtloга фскo paспpoстpа HеIIие
нa бългapитЬ. 3дoчеститЪ зa Бългapия пoЛиTическll
събития въ 1913 гoдинa нaкapаxa бългapитЪ дa се
приберaтъ нa лЪвия бpЪгъ нa lЦapицa! Ho линияTa
^ПДидия.ЕносЪ oсTaнa идеaлъ зa изтoЧIIa гpaниI{a Еrа
бългаpскaтa дърх(aвa, кaктo аблaнскитЬ плaнини
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спopeдъ Caнъ.CтефaЕIски'{ ll,агoвopъ 3a Гpaницa нa
зaпадъ. 

z| i i|

3aпаднa Tpакия се състoи oтъ ЧетIrpи opo-
хилpopафскн пoкpайнини, кoитo сж. тЪснo свъp3al{и
eдHa съ дрyгa и gЬстaBятъ eднo цЪлo кaктo въ фи.
зI{кoгеoгpафскo така и въ a}ITpoпoгеoгpaфскo oTHo.
IIIeHI{е. oтдЬлнитЪ opoхиДpoГpафски пoкpaйнини с.в' ;
РoдoпитЬ, ДoЛИНaTa Ira дoJII{a iVlapица, БЬлoмopскатa
}II.l3I{нa и БЬлoмopския бpЪгъ'

PoдoпитЪ и тtхнитЬ из.ц,ъr iки изпъ,цBaтъ 3, .+

отъ lloBъpхtiиHaтa нa зaпaднa Tpaкия. Кaтo изклю.
чнмъ TaмDъtIIъ' - бaсейнътъ IIa гopни и сpЪдни
Кpичимъ -, кoйтo бЬ oтстх'пBаlIъ нa Typция въ
l886 гoд., сЪвеpнa eсTестBеЕIa гpauицa нa Зaпaднa
Tpaкия състаBя вoдoд.ълнoTo 6талo нa с*веoнитЪ
и3тoчIlи Poдoпи, кoетO дЪли вoдитЬ IIа сpЬдна
Маpицa и Apлa. Ha и3Toкъ РoдoпитЬ сe сни-
IIlaBaTЪ и съ свoитЬ кpaищa oбpазyвaтъ зtlа-
чI,IтелIII,I спyскoBе Bъ тtснaтa дoлиtlа крaй д.tс.
ния бpЪгъ Еa дoлнa 1\4аpицa. Hа югъ воДЪлнoтo
бнлo нa южснитЪ и3ToчIlи Рo.цoпи дЪли вoдитЪ нa
Apлa oтъ вoдитЪ нa Мeста и нa oния сalдoстoйни
pЪки, кoитO се изTi{чaTъ нaПpaвo въ Бtлo Мoре.
ftlежсдy спoMеHаTиTЪ вoдoдЪлни, билa нa с'ЬвepнитЬ
и ю)I([Iи PoДoпи се paзTилaтъ бaсеl.,lнитt нa голЁ-
вдия I\саPицинъ пpитoкъ Apлa I{ ЕIa дрyгi,I пo.п4aлки
рЬки. Apл,а, въпpЪки нейнaтa гoлtмa дълlкина (232
км.), е пJIaнинскa pЪкa Й кoгaTO тя се изтIlчa въ
Мapицa не IIoси сa}lo сиTеtlъ пЪсъкъ И TLIIIЯ, кактo
noсестpиMaтa й Tyнлlкa' ъlo И чакълъ' a кoгaто пpЪ-
дoде' тfi е 6yйнa H BЪ Дoлtloтo си теЧеFIие. Ha-
дJIъжъ пo tlея нЪмa низини и I1oлеTа, кaкTo е IIoи
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гopня и сpъдHя Мapицa и кpaй Tyнджa, a сaмФ

itlаЛки дoлинни paзrrlиpеIiия тyкъ-тaмt, кoитo сr

пoслЬдвaтъ BиHaги oтъ тЪсни прoлoми; зaтoвa I'

съoбщeниетo пpЬзъ PoдoпитЪ е тpyдHo ll ед,вa въ

пoслЪднитЪ пpoдЪл)I(иTелни вoйни пoBече съ oгледъ

къL.Iъ вoеHнитЪ дЬйстBия oTкoлкoтo на TъpгoвI{ятa

и съoбщениетo се пpoкаpaxa снoсttи l l loсетa и Bъ"

PoдoпитЪ, дЪтo пo-paнo иMаIl]е сail4o пхTеки зa пЪ-

шlеxoдци и l\tyлеTa. Мх,чнoтo съoбщениe нa oтдЪл.

нитt po,п.oпскll части е пoпpЪuилo д.a се съ3дaдатъ

въ сaмитЪ Poдoпи в,ыI<HII цеIiTpoве нa тъpгoвия и

съoбщениe, ,Д3 Сё създaдaгЬ исTиtlски гpaдoве 3a.

тoBa гpaдoветЪ, съ кoиTo poдoпскoTo нaселеHие и3*

BъplIIвa сBoятa тъpгoвия' ле)I(aтЪ Ha югъ и и3Toкъ oтъ.

}roBoсЪздaдeнитЬ гpa}rиц}I нa Зaпаднa Tpакия LII|II BЪ

Изтoчнa CpЬлнa Бългapия. Apлa се и3тиЧа BЪ дoЛHa

Мapицa, нo нейниятъ басейнъ сai\Дo Bъ изтoЧHаТa си

часTЬ иilIa и3тoЧе[Iъ нaклo}tъ. Нaй-гoлЬмитЬ Ap.п,ини,

IIpитoци и3тичaтъ oтъ юlкнитЪ Poд.oпи, кoиTo с;K

нaй-висoка oгpадa нa нейния бaсeЙнъ, и зaToBa

имaтъ пoсoкa oTъ югъ къмъ сЬвеpъ и съ свoитЪ

дoJTи}lи пoмагaтъ зa нaпpЪuнoтo съoбщение пpЪзъ.

PoдoпитЬ. oтъ сtвеpнитЪ изтoчни Poдoпи oтиBaTъ'

къмъ Ap.Цa I\4aлки пpитoци' нo съoбщеHиетo Mе)l(.ц,y-

дoлиHaTа нa Ap.Цa и нI,IзI{нaтa нa сpЬднa Мapицa не.

сpЬшa гoлЬми спъHки, зaщoтo вoдoдЪлътъ е tlи.

3ъКъ и ApД.a тене близo дO негo. Cтaнимаrцкaтa,

, pЬка, Чaя, нaвлизa съ свoятa ,цoЛиHa дaлекo Haв;K.

тpЪ въ PoдoпитЪ и създaBa пpигoдеrrъ есTесTBенъ'

п.хTЬ къMъ Axх.Челебийскaтa пoкpaйнинa, нaй.

Ba}кнаTa и нaЙ-чуrcтa бългapскa oблaсть вхтpЪ въ

Po.ц,oпитЬ. Cл,щo лесHo е съoбщениетo пpЪзъ To.

Пoлoвския прoxo.Цъ (висoкъ 1250 м)' a нaй.леснo.
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се изBъplшBa съoбщeниеTo Bъ Къpлlкалийскo, п,Iе)I(дy

трaдoветЪ Хaскoвo и Къp.Цжaли Tyкъ изтoчнитЪ
сЪвеpни Poдoпи сБ. тoлкo3ъ нI]tзки' че едвa се зa.
бЬлЪзвa пpЪхo.Ца oтъ ХаскoвсКaтa кoTлoвиHa къMЪ

дoлиЕaтa вa Ap.п.a, 3aтoвa и въ Caнъ-Cтефaнския дoгo-
вopъ и въ Беpлинския кotlгpесъ КъодJкaлийскo въ-

пpЪки сBoeTo кoМпaктHo Typскo ЕIaселениe oсTaBа.

iIIе въ Изтoчнa Рyмелия гesp. Бългapия. КъpДжaлий.
'скo се oтст.8,пи нa Typшия спopедъ ,ц.oгoвopa oтъ

1886 гoдинa' пoдиpъ съедlltlениетo нa Изтoннa Pу.

},Iелия къМъ кtlях{ествo БългapИЯ' I|o съ тoBa се нa-

несе гoлЬмa щетa кaктo нa Къp.Цжaли' кoетo oстaна

далекo oтъ пaзapитЬ, зaЩoтo oлpинъ и Гюмюp-
д}I(инa с;K i\4нoгo дa.тIeкo oтъ Heгo' схщo тaкa и 3а
Хaскoвo, кoйтo гpaдъ пPЬдстaвя естесTвеtIъ пaзapЪ
зa КъpД,lкалийскo'

МеpидиoнaлIlaтa дoлинa нa p. Cюtoтли, кoятo
се и3тичa въ Apлa близo дo гp. Къp.Цжaли, oTвapя
сгoденъ пх.тЬ oтъ Къp,Цжaли зa ГюмюpДхсинa. Cпo-
peдъ пpoекTa зa rкелЪзнoпхтнa линия Мe)кдy ста}I.

циятa Paкoвски пpи Хaскoвo и Гюмюpд)t(инa' дoли-
flатa нa Cюютли щЬше да бжде изпoлзyBaнa 3a
:гpaсeTo Ha пpЬзpo.Цoпскaтa rкелЪзнa IIИHуIя, Cега
снoсеHъ п.Y\ть сBъpзвa Къp.Цхсали съ Хaскoвo и Гю-
мюp.ц,)I(иHa. Пoкpaйнинaтa Aхх.-Челeби е свъpзaна
тЪснo съ Пловдивъ и Ксaнти; oщe пoд,ъ TypскoTо
Bлaд.ичeствo бЪrше пpol{apaнo лoбpo rпoсе oтъ Пaшr.
}laклa 3a Ксaнти и Пopтo.Лaгoсъ. Естестествeнъ
п]зapЬ нa Егpи.,[еpе, .[apх'.,Ц.еpе и Кyшy.Кaвaкъ
е Гюмюpлжиtlа' кoйтo гpaдъ е нaй-близo дo тtxъ,
бЪrше aдMин!{сTpaтивеIIъ цeHтъpъ Ha oкoлиитЬ имъ.
oтъ poдoпскитЪ гpадoве сaмo opтaкйoй спадa нa-
[IълHo въ Haклo}tа rrа дoлнa Мapицa и Hегoвaтa есте-
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стBeIIa вpъзкa e сЪ Itея, съ Гр. o.Цринъ, съ кoйтo гo
свъpзвa дoбъpъ II.ж,TЬ пo дoлиI{атa нa Apлa. Тoй е
свъpзaFIъ лoбpЪ и съ fi.имoтика. Пpи IIoвoт0 теpI.I-
Topl,lялнo paзгpaничеllие нa Зaпaднa Tpaкия opта.
кйoй се сBъpЗBa сЪ дoЛ}tнaТа нa Мapица uptзъ
п.ж.ть, кoйтo BЪpBl! vСпoреднo нa IlIеpидиoналнaтa
Гpаницa Bъ дoлиIraTa IIa дo'цнa Д{аpицa.

PoдoпитЪ пPЪдстaвятъ пpoстpaHеIlъ lr,iaсI.IBЪ'
въ кoйтo мнoгo ПЛДIiИHCКl{ pидotsе Ll BъpХoBе }Iад.
MиAiaBaTъ висoЧи}Iaтa 2000 lrетрa' и ь{е}I(дy дЪxъ се
пpoстиpaTъ ПИTolv1нИ дo.тlиHlj и ск.ЦoнoBе' кoиT0 Cе
IIЗД:,rгaTЪ НaI'Ъ 1000 ь{етрa. Bъ зaщитенитЪ пpи.
сoйни ск.Цol{oЕе и BЪ дoлиIlитЪ зpЪе pъ)кь нa 1300-
1400 м.; зaToвa въ PoдoпитЬ мнoгo сeJ-iища Ле)ttаТЪ
надъ 1000 М' висoчиI{2, ,цoPи гpадецъTЪ Паrпмаклa
съ пoBeЧе oтъ 2300 }кi{Tели е paзпoлох(енъ нa 1010 м'
Iraд.Iv{oрскa висoчина. Aкo вЪ PoдoпитЪ се съ3Д,a-
датъ дoбpи п^ж,TI,!щa 3a съoбщение, и се и3пoлЗ}l.
вaтъ дoбpЪ пpиpo,п'нитЪ бoгaтсТва, въ тЬхъ п,to}(е
}tе саi\4o дa се сг.ж'сTi.l tlаселеl{I,tеТo. нo и дa I\-Iy се
съ3дa.це блaгoсъстoяние. Bъ ЗaПaДHИЯ бaсейнъ на
Apла може да се 3асили скoтoвъдсTвoTo и сalyIo тaМЪ
ннЙ 6lц Mo)клe дa сЪзд.aдемъ пoдoбpенa пopoдa I{а
едъpЪ poгaTъ дoбитъкъ и paзвиеIvlЪ млfiчнa IrнДy.
cTpLIЯ' кaкBаTo иI\,Ia Bъ Швейцapия. ГoлЪмa чaсть
oтъ PoдoпитЪ е бoгaтa сЪ гopl{ 14 npfi лoбpи I]&.
тищ.t и paциoIIал[Ia експлoaтация Еa гopитЪ и paз.
витa дoМaшIнa дъpвoдЪлскa иI{.цyстpия' би сe съ-
3далъ дoбъpъ пoi!{и}Iъкъ I{а 3HаЧ}tтелI{o пЛaни}IсКo
нaсеЛение. Bъ низкитЪ части }lа PoдoпитЪ И ЫЬ
тЬxнитЪ дoлини тЮтЮIlЬTъ състaBЯ и сегa гoлЬмo
бoгатствo, I(oетo мolке да се yвелини. Hе тpЪбвa
дa сe зaбpaвя, Чe 1,/z oтЪ TЮтюflя, кoйтo се сopти-
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pyвa въ Ксaнти и I{3IIася кaтo ксaHтийски тютЮ}tь'

се пpoизве)l(дa oтъ джебельтъ, oтъ РoД,oпштЬ, кoитO

oстaBaтъ y нaсъ. 1) Bъ opтакйoйскo е paзBIатO пll loгo

кoпpиIlapствoтo,g) тo тpЪбвa дa се нagьpД.ни' Po.ш.о.

питЪ сх, се слaвили oтъ най.стаpo вpЪме съ сBoеTo

IvtинеpaлIIo бoгaтствo ; пltloгoчисленитЪ 3aпa3еЕIи сегa

I1еpиMетpи зa нaЙ.paзлI,tч}Iи pyди I{ кaMеHi-l Bд,г.цищa'

пoкaзвaтъ, че тЪ I,I .цHесъ с;к сё тъй бoгaти Cъ IIoд.

3еIvltlи бoгaтства, кaктo нЪкoгa. 3aсиленaтa дoil,IaшЕ{a

TекстIlJIнa индyсTpi,Iя Bъ сBpъзкa сЪ рaЗBиToтo oв.

цеBЪ.Д.стBo въ РoдoпитЬ мo;кe дa се пpЪвъpне въ

фaбpиннa, кaтo се щади и пoдкpЪпя и l]Ъpвaтa'

кoятo състaBя ГЛaBния IIo}tиItъкЪ нa гoлЪlla чaсть

oTЪ нaселениетo tsъ гopriия басейнъ нa Aрлa.

PoдoпитЪ сБ. и3въHpeдЕo пpигoд,ЕIи 3a IIРoI.I3Boд.

ствo }Ia кapтoфи и aкo To се yBеЛичи тЪ ще пoслy.

х(aтЪ не сaMo 3a хpaнa }Ia пЛa[I[tHскoтo }IaсеЛеI-!I.tе'

нo ще h4o}I(атъ д.а Cе изнaсяTЪ зa лpyгитЪ Чaсти xla

Бългаpия, дЪтo тЪ не се I]poизBе)I(даTЪ и ДЪто

зеIvIятa Пopa.ц,!{ лoбpoтo кaЧесTBo Ha IIoчBата и блa.

гoпpият}Il{TЪ климaтически yслoBия тpЪбвa да сe и3.

пoлзyBa за l lo.дoХoДtlи кyлтypни paстения. з,)

1111 декapa сЪ пpoизtso.цствo 179,728 кгp.
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Poдoпскoтo нaселeние нa 3апaДнa Tpакия би
!,lox{Лo дa се изхpaни съ пpoизведенитЪ зъpI{еI{и
xpaни въ liегoватa oблaсть, акo земедЪлиeтo сe пo-
стaви }Ia пo-дo6pa oсIIoBa и вх,тptшнaTa тъpгoвия
сe пo.Цoбpи нpЪзъ Дo6pvl п^х'Tищa и пaзаpи. Bъ Po-
дoпитЪ стaватъ всичкI{ вI,IдoBе зъpHеIrи хpaни' }lo
тaп,Iъ сe сЬе най-вече пIIIеlII, lцa и цapеBицa' a сaМo

Bъ Bисoкaтa Пaцrмaклийскa oкoлия pъ)Iътa зaеMa
вид[Io мЪстo (800,000 кгp. Bъ lg18 гoдинa). Лимеuъ
сe пoчти не сЪе и пpoсo твъpлЪ мaлкo.1)

PoдoпитЪ, I\taкapъ и дa пpЪдсTaBятъ плaнI,IЕI-
скa oбласть' I{е с^к лиIIIеHи и oтъ п{aслeHЕIи и ин-

дyстpиялни paстеHия. oсвЬнъ тюТюнь' Чиетo пpo.
и3Bo'zlсTBo пpЪxpaнвa гoлЪмa чaстЬ oтЪ poд'oпскoтo
нaселениe въ 3aпaднa Tpaкия, Taп,Iъ се сЪе пaмyкъ, мaл-
кo сyсal\4Ъ и aнaсoнъ' п,taлкo леIlъ и кotloпъ' .ц.op}t Мaкъ'
a лoзяTa зaeМaтъ дoстa гoлЪмo пpoсTpaнстBo, Мa.
кapъ и дa с.х, вpaх<дебни нa тЪxнoтo paзIlpoсTpaнеHие
плaниHскaTa пpиpoдa и вЪpaтa нa мoхaмeдaнитЪ.2)

Bъ лoбpЪ зaпaзенитЪ дoJIи}Iи нa PoдoпитЪ въ
3aпaднa Tpакия мo)ке дa се pa3вие лoбpЪ oвoщap.
стoвTo. Bъ Кyшry.Кaвa[Iкa oкoлия сх зaфти 1056.6

д'eкapa съ слиBи.
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PoдoпчeнитЪ бългapи сх лoбpи мaйстopи зи.

ДapИ |4 a6aджин; тЬ сх дoPи сpъчHи pибoлoвци въ

Ьopy.гиoлъ и кpaй БЪлo мope' TЪ xoдятъ нa.пе.
.чui6u пo цЬлaтa БЬлoмopска oблaсть ?I пo oстpo-

витЪ нa БЪлo мopе.
He тpЪбвa дa пoДцЬняBaме стoпaIIскаTa стoй.

ItoстЬ нa PoдoпитЪ въ 3aпaднa Tpaкия, а пъкъ

'pъс"u дa oбъpнемъ oсo6еннo вlIимaHI,tе нa тЬx-

нoтo пoлитикoгеoгpaфскo ЗнaчеIIие. ТЬ сх били въ

сpЪднитЪ вЪкoве *pЪno.'o зa 6ългapЩинaтa. Cегa

"."_Ъ*" 
Ч|4cTL|Я,6ългapски еJIеl\ilеHтъ е слaбъ, глaв.

нaтa чaстЬ oтъ нaселеHиетo IIa и3тoчtlитЪ Poдoпи

състoи oтъ MoxaшIе,ц.ани 6ългаpи и тypци. !.ългъ се

flaлaгa нa БългapИЯ Дa ЗacИI1|4 бългapскиятъ еле-

,}leнтъ въ Poд.oпитЪ.

* * *

КoлКo e тoчI loтo чI,Iслo IIa ж!IтелитЪ въ зa.

пaд ' I {oтpaкийскитЪ Poдo  t Iи '  кoиTo  oстaBятъ  се .

.гa пoДъ бългаpскa BлaстЬ и кaкъ сe To paзпpЪлЪля

.пo lrapoдtloсTЬ и вЪpa, мхннo п{o)I{е дa се I(a)ке.

Bъ тypскaтa иMпеpия нe Mo)кa дa се нapеди

rпpaBилнa 
-слyжбa 

3a стaTистl,tкa нa нaселeHI,Ieтo Пo

бpoй, нapoд,HoсTЬ и вЪpa. Toвa прoизлизaulе oT.

*..." oтъ o6щaтa некaдъplloстЬ y тypuитЪ 3a

"opгaнIrзиpaнa paбoтa и oтъ )I(еJIaHиeтo да сe не

.oсвЪтлявa въпpoсa 3a HapoД'Hoстния xapaктеръ нa

-{IaселeниеTo Bъ дъpE(aвaтa' )I(елaHие' кoeтo сpЪшaме

и y дpyги Haрoди, кoитo пpете}tДиpaтъ' чe стoятъ

IIа пo-Bl,tсoкo кyлтyplto ст;Kпaлo oтъ тypцитЪ. oт.

.дaвIIa сe 3нае' че сaлHaMeтaтa Hе ни дaBaтъ тoчItи

'числa зa IIaселеIIиeтo Bъ BиЛaетитЪ, нo схщo тaкa

възбyхс,Ц,aтъ пoдoзpЬние стaтI{стикитЪ нa бългapи
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и гъpци' кaкТo и I{a чy}I(денцн' кoитo с.ж' пpIiятеJII
Нa Taя ИJl|.I' o,A.aЯ rrapoдHoсть.

TpЬбвa дa съ)I{aлявaп{е п{нoгo' дЪтo нaцIата
flиpекция нa Cтaтистикатa не Мo)I(a дa извъplЦIl въ
3aпaднa Tpaкия пpaвилHo пpЪбpoяванe нa нaселе.
}Iиетo' а се Haтoвapи съ тaя трyдна и делllкатнa
paбoта aдМиtlистpaцияTa.

КoмисиитЬ' кoI{To сe гpихЙxa 3a IlaсTaнявaHе-
тo нa пpoщyдеttитЪ бългаpи oтъ Мaкедoния, 14зтон-
нa TpаIсия и .IVlaлa Aзия, }Ie ни дадoхa въ пеЧaта
ясHa кapTинa 3a сBoятa дЪйнoсть въ-3апaднa Toa-
1<I4Я 11 oстaнaлитЬ oблaсти нa цаpствo Бългаpия.

Пъpвa ПoДPoбнa бългapскa стaтистI{кa нa нa-
сеЛеtlиетo въ oлpинскIlя вI{лaетъ ни пpЬдстaви Bъ
tr903 гoд. T. Кapaйoвoвъ, тoгaBaIIIеI{ъ бългapски
TъргoBски aгеIlTъ въ oдpинъ. Heгoватa ..,,"й"*u
е изpaбoтенa най.вечe възъ oс}roвa нa Typския
официaленЪ кaлендapъ (сaлнaме) зa 1898 

"oo..Пpo-вЪpена е сTаTистикaTa саI\{o 3a сaнд)кaцитЬ oлpиit.
ски, ЛoзенгPaдски и !'еДeaгaruки.

CтaтистическитЪ свЪд*ния нa българскaтa Ек.
3apхI4Я' 3a хpplсTиal{скoтo нaселениe Bъ oдpинскlt
EилaеTъ Пo нapoдIloстъ и вЬpa, кoятo е l{зпoлзvBaлъ
oтЧасти Кapайoвoвъ, пPЪ,],стaви дoбpъ von РlaЬh въ
свoятa кHигa: ,,Dеr Мeсhtbеrеiсh dеs bulgarisсhеn
Еxarсhats in dег Trirkei", Lеipzig.Nеuсhatеi 1906. Тaя
ъс'1II4Гa e издaдel{a и lla aнГлийски eзикъ. Tя се пpи-
дpу}fiаBa и oTъ кapтa }Ia епapхиитЬ въ Македoния
и Tpaкня.

C. ШIишкoBъ ни дaде въ сBoятa к}Iига nПo.мaцитЬ въ тpитЬ бългapски o6лaстИu, Плoвдивъ^
x9l4, цf,нни свЪдЪния 3a paзпpoсTране}rlrетo нa пo.
мaцитЬ въ oдpинсI{и Bилaетъ.
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Пpoфесopъ .Ц. pъ Л. Милетичъ пoсЪти 3aпaднa

Tpaкия пpЪзъ зиh{aTa нa 1913 н пpoлЪтьтa нa l9l4

гoд.I.!ЕIa и въ свoеTo съчliнeHие ,'Paзopениетo IIa Tpa-

кийскитЪ 6ългapн пpЪзъ l9 l3 гoдинa",  Coфия,19l8

fiaПеЧaTa стaтI{стиКa нa бългаpскoтo I{ гръцкo tlасe.

Лен}{е въ Тpaкия' кaктo билo тo пpЪци балкaнскaта

войнa. 3a oсЕIoBa нa сTaтистI{кaтa My пoслy)I(или

сTaTисTикиТЪ на Кaрaйoвoвъ, LШиrшкoвъ, нa чaстЬи

лища' a кoеТo е най.цfiннo, тoй сaD{ъ е събpaлъ и

провЪpи,'iъ стаTисTI.Iкaтa i{a Мнoгo сеJIища. Пpoфе.

сopъ .Nlилетиuъ пъpBи oтъ бългapскa стparra I{зpа.

бoти етнoгpaфскa кapTa нa Tpакия, кoятo се яBи

ПъPBo Bъ издaд,еIIаTa пoдъ Мoя pе.ц'aЕ(ция етнoгpaфскa

кapTа lla бългapЩи}Iaтa Bъ Бaлкански пoлyoсTpoBъ,

пеЧaТанa въ Pеtеrmanns Мittеilrrngеn 19l5, I' 44 (Das

Bшlgаrеntum ant dеr Bаlkanhalb insе l  im Jahге 1912.)

и пoс'lЪ BЪ yвелиЧенъ машtабъ Bъ спol\{енaтaтa пo.

paнo ltегoвa книгa: Рaзopениетo I{a TpaкийскитЪ бъд-

гapli еtс'
Bъ издад.енияTъ i\{еIttoаpъ oтъ МинистеpсTBoTo

нa BъншrнитЬ Рабoти BЪpxy бългаpския въпрoсъ и

балканскитЬ дъp)i(aви (La quеstion bulgarе еt lеs

ёtats balkaniquеs. Ехposё еt doсuшеnts. Sofia 1919)

}Ia стр. 27g-28I сж. }IaпеЧaтaнw, тa6лнцI{' кoIITo I{!{

пpt,l 'ставятъ екзаpxийски стaTисTInкi{ tla нaселен}lетo

п0 }raрoдtloсTЬ и вЬpa Bъ oлpински Bилaетъ 3a

гoдинитЬ 1902 и i912'
Bъ сдщия MеI!{oapЪ е Haпeчатaна нa стр. 2B2

сТaтиCTикaTа rra }Iасе.,IеtII-lеТo пo нaрoдtl0сTь въ 3a-

пa.щ,нa Tpaкия, изpаботенa oтъ бългapскитЬ aдми.

I1!{стрaTиBrrи BласTи пpЬзъ деt(еп{вpи 1914 гoдина.
Ha й. по с.пЪ tI pите)I(а вaп{ъ на p^Б,Кa Еeнa печaтаHoTo

още пpЪбpoяван€ на }I{}tтелитЪ въ 3апa.п,нa Tpакия
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..oтъ бългаpскитъ aдМинистpaтиBtlи влaст!t' и3вър.
', i l lеtlo пpъзъ eсенЬтa Ha 1919 гoдинa.

Hе тpЬбвa п[Hoгo да се свЪpяBaтъ пoсoченит*
щo Tyкa стaтистики' 3a дa се види тЬxнатa нeeдHaк.
BoстЬ' кoеTo пpoи3тичa oTъ Мttoгo пp}!чI,IЕи' п,Iе)к.ц}i
i.I(oитo пъpвo мЪстo 3aеп4aтъ слtднитЪ: пpЬбpoява-
t'+|ИЯTa се изBъpIIJBaлh глaвнo нpЬзъ пpЪцЪнкa самo
н{ кх.щитЬ' честo с'K стaBaлI{ aдMI,Iн?lстpатиBIIи пpo-
:МЪни, зaтoBа м.Б.чнo се пo.цавaTъ нa сраBнеHия чисЛата
Ha ЕIaселеI{иeтo пo Кa3И' |,l, сaнд)кaци; въ пoслЪд.нитЪ
6-v гoдlцI{и стаHa силнo .цви}ItеI{ие нa нaсeлеI{иетo
въ 3ападнa Tpaкия upЪзъ изселвaI{е и пpЪселвaне.
Извънpеднo гoлЪми се яBявaтъ paзлиЧиятa Me}Iцy
бългаpскитЬ и гpъцкIl стaTIiст}.ки' oсoбенo Mе)Itд}'
.ЕIaшaтa екзаpxийскa и тaя нa Coтиpиaдесъ' кoятO
iBенизeлoсъ пpЪлстaвн въ Пapнх<кaта кoнфеpенция
Ha Mиpа' кaтo oснoвa 3a гpъцкитЪ TepI,IтoрI,!алI{I,I
ИcКaНИя. oбcгoятелстBoтo' дЪтo бългаpскитЪ сTaTис.
тики се пpиблихсaвaтъ пoнЪкoгa дo тypскитЪ кo"ткoтo
.се oTIIaся дo бpoя нa 6ългapи I,r гъpци въ Тpaкия,
пpЪлaвa извtстнa гapaнция 3a пo.гoлЪмaта стoй.
.ЕIoстъ нa бългаpскитЪ стaтиСrL1Кk| пpЪдъ гpъцкитЪ,

Bъ Poдoпския Iиaсивъ на 3aпаднa Tpaкия, кoйтo

"oстaвa спopeдъ дoгoBopa зa I\,Iиръ въ Hйoйи пoдъ бъл.
гаpска влaстЬ' кaтo не смЬтaме Тaмpъшъ (.Цйoвлeн.
'скa oкoлия) влизaтъ oкoлиитЪ Къpлжaлийскa, Паrшмa-
клийскa, Егpи.Д.еpскa, [apх-[еpска' Кyrшy.Кaвarпка
:и opтaкйoйска. Cпopедъ Caлнaметo oтъ 1898 гoдинa
.тия oкoлии сх имали 195,315 х(!lтеJIи' кoитo сe pа3-
.ПaДaЛуI пo }IapoдHoстЬ: тypци 165,596, бълrapи 16,401,
|гъpци 1|,710 и paзHи 20. CпopелЪ TaЯ тypскa стa-
тliстикa Bсички п{oxaМeдallи сх' тypцlr и всичкI4 пa.
тpиapIIIисти гърци. Кaтo бългapиЪх oз!{aЧеHи сaМo
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екзapхиститЬ. .II.o кoлкo e невЪpнa тypскaтa стaтис-

TИКa IIи пoкaзBa стaтистиКaтa нa opтaкйoйскaтa..

oкoЛия' 3a кoятo Кapaйoвoвъ HI.I дaBа нapе,цъ съ oфи.

циaЛнaтa и чaстнa стaтисTикa: сpЪшy 16'109 тypци

сaлHa},Iетo сх oтбЪлЬзaни oтЪ Кapaйoвoвъ спopедъ

астни свЪдЬния сaмo 7,065, сpъщy 4,480 бългapи _

12,1|4, сpъщy 10,435 гъpци - 11,364. У Кapaйoвoвъ'

иMa oIце 2,100 aл6aнцъl, кoитo нЪмa y тypскaTa

стaTистикa и кoиTo сх смЬтнaти сигyрнo Bъ бpoя,

a тypшитЪ кaTo МoxaМед'aHI,I. Пoнеlке въ I(ъсtIеtlI.

итЬ статистики нe се спoМeнyвaтъ BеЧе aлбaнци.

въ opтaкйoйскa oкoлия' To тpЬбвa дa смЪтaме,

че тt с.ж. }IaпъЛtlo пoтypчeни у|IiI4 смЪтaни 3a

туpци.
Cпopeлъ екзapхийскoтo пpЬбpoяBai{е oтъ 1902

гoдиHa бpoятъ нa rкителитЪ Bъ oкoли}tтЬ Къpлжa.

лийскa, Aхх.-Челебийскa и Султaнъ-Еpийскa, Дap;к.
скa' Егpи..Ц.еpскa и opтакйoйскa билъ 238,09l,

кoитo бългapи 143,188 [49,168 християIlи |4

94,020 Мoхaмедaни], тypuи 64,526, гъpuи 9,375 :,4.'

oкoлия) и paзнll 442,
Пpиблиsителtlo с.Б,щиятъ бpoй HaселеtIие Bъ''

спoмeнатитt пo.paнo oкoлиIl ни дaBa и есенескoтo

6 apскo aДмиllистpaтиBtlo пpЬбpoявaне; HaмaлеHъ

е oя сaМo Ha гъpЦитЪ нpЬзъ изселвaHе oтъ 10,135.

н ,725 ДуIJJI4, a yвеличеtlъ е тoя нa бългapитЪ нa^
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77,398 (24,628 християнI{1) и 52,770 мoхамедaни) б
да се смЬтaтъ пpЪселенитЬ българи въ Къpл
лийскa каза.

Aкo пoвЪpвaп{е Ha aдМI,lн}lсTpaтивнитЪ стaтис.
T|1'кИзa IIaселеHI{етo въ РoдoпитЬ нa 3апaднa Tpaкия,
тo тA с.;K п{I{oгo мaлкo yспoкoителни досЬжно бpoя на
6ългapитЪ. Cпopедъ тЪхъ тaмъ живtятъ са&{o oitoлo
29,000_30,000 бългapи хpI{стияHи' кol!тo 3aедI{o съ
своитЬ пloхaп,Iедa I{ски събp aтя съсTaвятъ крхглaTo чI.l.
слo 82,000 кoгaTo сPtщy тЪхъ имa близo 120,000 тyрци.

Зa дa нaпpавIlмъ oтъ PoдoпитЪ HaI{oBo с!Jлна
бългapскa кpЪпoсть Bъ ю)l{I{ия кpaЙ нa нaIIJеТo оTе-
чествo, кoяTo дa ГoспoдсTвyвa нaдъ БЪлoMopCкаTa
I{изиHa И HaДЪ Мapицинатa дo.IIина' тpЪбвa да 3а-
сиЛимъ бългapскиягъ елеllIеItTъ въ тЪхъ, Кaтo се
3аселятъ тaп4ъ бългapи oтъ .цpyги плaI{ински I{ра-
ИЩZl' I{ се дoкapa нapoднo сЪ3нание y пoA{a
нpЪзъ yчI.lлищa и' цЪлeсъобpазIla пpoпагal{да.
ще пPиДoбиeмъ HaДМoщие I{aдъ БЬлoмoрскатa ни-
зиHa и БЬлoмopския бpЪгъ, 'кoгаTo сМе сI,l.тIн}1 Еъ
РoдoпитЪ, кoитo сe и3дигaтъ вeлиЧестBеHo i!адЪ
т.txъ. Cамo кoгaтo се сгх,сTи бългаpсI(оT,o нaселе-

дoлинaTa нa Мapицa и кpaй бpЬгa на БЬ.to мoре,
щe се зaсИJIя и пoдкpЪпя нpЪзъ IioBи сTpyи 0тъ
IlъPгаl]и и пpЬдпpиеп,lчиви пpЪселeнци oTЬ I]лaI{инaта.

Bъ PoдoпитЬ нa Зaпaднa Tpaкия тptбва дa се
прoкapaтъ .Цoбpи п.Б,т}lща' най.добpЬ тЪснoлинейни

1) Kъмъ тoвa числo зa пЪлнoTа би могле да отIiесеlllъ и
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)ffeдьзници' кoитo дa сBъpзвaтъ тЬснo oтдЪлнитt po.
дoпски пoкpaйнини пoп{ехЦy |,N1ъ И съ oстaналa Бъд-
гаpия пpи ПлoвдI4BЪ tt Хaскoвo, дa сe нapедятъ нЪ.
l{oлкo oбpaзцoви сTaI{циI.I зa плaHI!нскo стoIIаHствo
Id съ3.цaде единъ бългapски кyлTypенЪ, TъpгoBски
!{ адl\{иtlистрaтивеI{ъ цеtlтъpъ въ недpaта на Poдo.
питЪ. BpЪме е веЧе дъp)кaвaTa дa сe 3алoBи зa цЪ.
лесъoбpaзнo paзселBаllе Ha нaшeтo нaсeлеI{иe и Bъ
сBpъзкa съ пpoмЪненитЪ гpal{ици дa пoi}toгHе за
пO.скopoш]нo съ3дaBaI'е Ha I{oвlI цеHTрoBе IIa тъp-
roBl.lя и съoбщeние Bъ пoгpaниuнитt пoкpaйнини.
Tовa кoетo нoвaTa гpaницa зaплaIIIBa .ц,a oтI{еIчe Ha
рoдoпчeнитЪ нa югъ, тpЪбвa }IaцJaта дЪр)кaвa дa
иilrъ гo BъзсTaHoBи нa сЬвеpъ. flЪтo пpиpoдaтa е
IIoстaвилa пpЪнки ме)кдy Бългapия и PoдoпнтЬ,
трЪбвa Hoвaтa TeхHикa зa пoстpoйкa I{a пБ.тищa' дa
я пptмахне. Hapoдъ и дъp)I(aвa тpЬбвa дa сe въo-
дyIIIевяBaтъ oтъ l\{исeлЬтa 3a ед,llнстBo нa бългаp-
ския нapoдъ и бългapсКa .ц,ър)каBa и стopятъ Bсичкol
кoетo зaкpЪпвa вpъзкитЪ I\4е)I(дy oтдЬлнитЬ насти
шa бългаpскатa зеп,{я'

Hий искaхме' пpoдълх(aвaме дa искaN,Iе дa се
I{e oTк.ж.сBa Hищo oтъ 3aпаднa Tpaкия, .ц,а се Hе oт.
дЪля Бългapия oTъ тtсния бЪлoмopски пpoзopецъ'
кoйтo й сe oстави спopeдъ Бyкypешrкия IvI}IpеHъ Д,o.
Гoвopъ oтъ 1913 гoдиHa, катo нaй.неoбхoдимъ свo-
бoденъ l.l3Хoдъ къмъ пpЪзмopскитЬ стpaн!r' ЁIo aкo
нашrитЪ побЪдители въпpЪки нaruитЪ безспopни
пpаBa' нe Hи ,цaдaтъ IIищo пoBeче oтъ Tpакия, не
тpЪбвa кaтo глeзеIlи дЪцa дa oтpиTнеРtъ lvIaлкoTo'
КoеTo !{Pl oстaвя' a съ oще пo-гoлЪма лю5oвь |1 Г1p|4-
Bъp3aнoстЬ дa гo Bъ3пpI-lеп,{еA{ъ и стopиМъ всиЧКo
Зa нeгoвoтo прЪyспЪвaне.

:
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Hизинaтa  нa  дoл t Ia  Мapицa  Mo)ке Iv Iъ  д ,a  нa -

pЪнемъ I{изиHa нa нейния пpитoкъ Еpгене. Bъ сЬвepo*

изтoчнaтa си чaстЬ тя сe стЪснявa oтъ издънкитЬ нa

Cтpaнхса.Плaнинa' a нa 3aпадъ oтъ Мapишa и3тoЧ-

нитЬ кpaиЩa нa Po.ц'oпитЪ спyЩaтъ свoитЬ склoнoвe

съвсЪмъ близo дo }Iея. Bъ ЗапaДнaTpaкия не Mo)I{еIvIъ

дa гoвopимЪ 3a |1I43|l|1a нa МapиЦa, a зa тЬснa дo.

линa' кoяTo се paшIlrpяBa пoBече сalиo тaМъ' дЪто.

сe BтI{чa въ Мapиl1a нЬкoй пo.зIlaчитeленЪ I{еиHъ'

пpитoкь. Bъ свpъзка oбaче съ aдмиtlистpaтивHoтo

и IIoлI,ITиЧескo дЪлeние; кoeTo стoи сaмo дo и3.

вЪстнa степеtIЬ въ зaвисиfrloстЬ oтъ хapактepa нa

3еIvtятa' щo сe pa3Tилa Ha 3aпaдъ oTъ дoл}Ia МapиЦa,.

ще сxвaщaме кaтo oбдaсть нa МapЦинaтa дoлиHa Bъ

}Iата дoлI{l{a въ Зaпадна Tpaкия Bл}Iзa с.кщинскaT&

дoЛиHa кpaй лЬсния бpЪгъ на Мapицa и ясHo и3pа.

3еHия изтoчеttъ нaклoнъ нa PoдoпитЪ iа тЪхнитЬ

югoи3тoчHи и3д'ъHкH.
lvlapицa въ свoетo дoл}Io тeченllе пpЬдставя

дoстa гoлЬмa pЪкa, съ мaлъкъ yBесъ и би се ЛесHo

нaпpaвилa пJIaBaтeлнa зa пo.мaлки кopaби. Cега тя

tloси i\lнoгo пtсъкъ, кoйтo Haтpyпвa въ пo.плит.

китЬ мЪста и oбpaзyвa пJIIIткoсти и l{и3ки oстpoBи.

Mежлy oлpинъ и Кyлеле-Бypгaсъ Мapиua зaгрilI(цa
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Блнзo дo }topeтo' кpай.Ц.едеaгaчъ' се пpoстltраpаBниHa' чI.tятo изтoчЕIa частЬ е дoстa в{oчypлt{ва'нo пъкъ сЪвеpoзaпаднaтa пoлoвиIlа е сyха' IIлoдo.
Poднa и Bъ llивIlтЬ се издигaтъ мнoгo клollестп пa.лaмyдoви .Цхбoве'_кollтo пpидaватъ паpкoвъ I{3гледънa цЪлия кpaй. Шик,n*"й 

", 
тиr джбoве' нapн.чaни пaлalиyдъ' и[,rатъ важHo иHдyстpI{aлHo зIlачеIlI{е'и пo.paнo' кoгaтo химикaлиитЬ не бlоnnn n*"i ""..i'oo"nnn"ц"Ы ;; 
*;#jl*"T;.:ff;

дълги кеpвaHи oTЪ I<agпJII|' кoитo се pa3въх(дaтъItitloгo тъкмo въ Дeдеa
пaлаIl{yдъ чакъ въ Габpoвr
}lУДa ДaeГИга дo l,000,00(
давaцIе 50_60 ст. килoгpa*'. iт1
стpaннитt д,хбoви палаIt{yдoви плaHтaциI{ сх бъл'гapи oтъ ,Цедеaгачъ и съсЪднитt селa.

П.pn с. Мaкpи, близo дo .Цедеaгачъ' и въ xъл.меститЬ II.зДЪHI<И I{a югol{3тoчнит:Ь Poдoпи, пoкpl{тнсъ вЪчнo зелеI{I.l xpaстaлaци, иlla мI{oгo tI|Bt| || r1P|1.сaденIl мaсли}lеllи лъpветa.1) CpЪщaтъ се сх,щo п{}Ioгo6aДемtа, нapoвll и сI{oк}lни.

' 
Bъ з.aпaдIroтpaкийскaта дoлI{Hа на Мapицa сесtятъ oсвЬнъ зъpнeнн хpaни oще тютк)tlЬ' пaмyкъ'сyсaмъ' аtlасoнъ tl

paстения. z) 
дpyгI.l и}Iдyстplraлни и idaсJtеIl!{

eдeни Bъ Марицинатa дoЛиgapадскa oкoлI,тя) блнзo 14 мнlт'
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Пpи гp. Феpe сх oткPt{ти петpoлttt{ l{звoPrr.
.Цoлнa Мapиua и нейнитЬ блата пpl{ yстt{етo

сх бoгaти съ pибa'l)
Tакa ovеpтaнaта дoлt{нa пa Мapицa въ 3aпaднa'Tpaкия нMa вa)I(нo aнтpoпoгеoгpaфскo зI{aчеIlt|е

зa щЪлия бaсейнъ на Маpиua п зa гoлtмa чaсть
отъ PoдoпитЪ. Мapицa сЬ свoятa дoлинa oтвapя
.€rтествеIIъ п;KтЬ oтъ Изтoчна CpЪлнa Бългapия зa
5Ълo мopе и зa l{apигpaлъ. Бopущенскaтa пpЪз.
бaлкaнскa ЛнH|аЯ н тaЯ) кoятo ще се пoстpoи пpЬзъ
i}tзтoчнa Cтapa.Плaнинa pa3ширяBагь мapицI{Hатa
сгoдHа жeлЬзнoпхтнa мpЪжa дo .[yнaвa и oтB^х,дъ
яего. .Ц,едeaгaчъ, кoйтo сe пoстpoи кaтo пpt{станIt.
{цеltъ градъ Ha нoвoпoстpoенитt желЪзни I|HHI'ъ| Bъ
jИзтoчнa CpЬлнa Бългapия, щe п{o)ке да сe paзвивa
.саIt{o тoга3ъ' кoгатo пpoдължefl.цтЪ нtкoгaцrни жe.
^лtзн.и. Л|1Ht1|1 .Ц'eдea гачъ_Ca pамбeй и,Ц.едеагачъ-
fмбoлъ, 3aпa3ятъ сBoятa oбщa желЪзнoпхтнa op.
гaнизaция и ,Ц,едеaгaчъ oстaне' aкo не пoлиTI.ческl{
тo l'кolloмичeски въ pхцЬтЬ нa бългapския Hapoд,ъ.
.ч1lятo земя oбpaзyвa IrегoBъ естeстве}Iъ геoгpaфскн
.Il стoпaнски хинтеpлaндъ. Cегa.Ц,едeaгaчъ нЪмa мo.
деp}to пpистaнищe' тo пpЪ.Цстaвя незaщитенa oтъ
вЪтъpа скеля и пapaxoлитЬ спиpaтъ eдI{llъ кI{лo.
}'erьръ дaлекo oтъ нeгo. ГIpЪтoваpянетo и pазтo.
вapяHетo стaвa съ MaунИ и кoгaтo завtятъ сI{лIII{
ioжtll{ вЪтpoве, кopaбитЪ д}rpятъ зaIIIита 3аДъ oс-

- '^^ ̂ ' )^B' нoрмaЛнo вptме се лoвилo въ Дo.II l{а } lаpица oкo.по
{i00;000 кгp. pиба.
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тpoвъ Caмoтpaки или пpoдъл)I €Baтъ пхтя сЦ бeзъ
,дa бхдатъ oкoнчaтелllo нaтoваpеtlи ||л|4 paзтoBа.
pенн. Пpи .Ц.е.цеaгaчъ luo)кe дa с.e пoстpoи гoлЪмo
.пpl{стaflищe! нo тo ще сe pеHтиpa и paзBива самo'
тoгaзъ' кoгaтo, тo е пpистaнище нa цtлия свой геo.
гpафски и стoпaнски xиtlтеpлаHдъ' a Hе нa нЪка.
ква l\{aлкa oблaсть, кaкBaтo п,lo)lrc Дa пptдставя
чaсть oтъ Tpaкия.

Пoлoжениетo нa .Ц'едеaгaчъ е MtIoгo благо.
пpиятнo' Toй сe нaМиpa Ha п.х,тЬ 3a l{аpигpaлъ,
3a МалoaзиятскитЪ гpaдoBе' 3a Cyезъ, зa гpадo-
ветt на Египетъ, за Пиpея и зa Bсички пpЬз.
мopски гpaдoвe; тoil BЪpти oсoбенo yх(!lвена тъp.
гoвия съ lvlнoгoчисленнитЪ съсtдни oстpоBи Ha
БЪлo мopе. PaзличнoTo пpoизBoдстBo нa oстpoвитЬ
и Бългаpия И сaMИя нaчинъ нa тpанспopтъ нpЪзъ
гeI\4ии и I\{aлки Ilapaхoди е мtloгo сгoде}lъ 3а нa.
шIaта тъpгoвIlЯ нa дpебнo. Bъ Дедеагaчъ се cъбиpa
}Iе сal\{o сyхoземHoтo съ п,lpскoтo съoбщeние' tlo !t.
нaпpЬннaтa Мapицинa хселЪзнa I'LIъ|ИЯ сe съединяBa
въ Heгo gЬ нaдлъ)Ifiaтa nЖoнксиoнъ.., кoятo свъp3Ba
Мaкедoния съ Цapигpадъ.

Bъ дoлинaтa на дoлIla Мapицa най.главниятъ
гpaдъ oтъ нaй.стapo вpЪме и дo дЕIесъ oстaвa oд.
pинъ (Aлpиaнoпoлъ). Toй лехси oтвй,ц.ъ' на лЪвo oтъ
МapиЦa, Iro I{егoвaTа хселЬзнoп^Б,тHa стaнция съ I14o-
дepнo зaстpoеrroтo пpЪдгpaдиe Каpaaгaнъ, кoетo ний.
кpъстихме oлpинъ 3a paзликa oтъ Едpене н А'лpиa-
IIoпoлъ' лежи tIа дЬсния бpЬгъ, въ oбластьтa на 3а-
I]aцHа Tpaкия, oлpинъ иMa MI{oгo благoпpиятHo пoлo-
)I(ение: тoй лехси IIa oнoвa мЪстo въ o.пpинскoтo пoле,
дЬтo се BTичaTъ въ Mаpицa дBaта й нaй.глaвни пpI{-
тoши Tyнджа и Apлa. Toй лежи Ha глaвнI,tя п.Б.тЬ
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отъ. БългpaДЪ 3a I{apигpaлъ и зaеп{a Hy)I{нoто oт.
мЪpенo .мЪстo за пpЪyспявaне IIa .пo".гoлЬмъ гpадъ
fla тoя п.кть' кaквoтo lll\{aтъ БЪлгpадъ, H'ишъ, Cо.

фия, Плoвд|,|Bъ L' I{apигpалъ. Toй лeжи схщевpЪ.
]vlеЕIнo Ha глaв}Iия пх.тЬ oтъ .Ц,yнaвa за [apигpадъ
и БЪлo мopе. Щoмъ се пpЪкаpa пъpвo pyмeлий'
скaтa' а пo,II.иPъ l886 гoд. бългapскaтa гpaHица
.близo дo oдpинъ, тoй изгyби гoлtмa частЬ oтЪ
областьтa нa сBoя eстестBeнъ пз3apъ I{ зaпаднa.
Ceгa спopeДъ дoгoвopa 3a п,Iиpъ въ Hьoйи се 3а-
тIaзвa въ oблaстьтa нa oлpинъ бългapскaта гpaницa
отъ 1915 г. '  кoятo се oще пoвeче пpиблиrкaва дo
oлpинъ кактo нa Маpиua тъй и нa Tyнл)кa' и сЪ
тoвa негoвътъ oтпaдъкъ щe сe laсИI|t|. Aкo Бъл-
гaрия бЪше зaпaзилa Tpaкия .цo Мидия.Енoсъ, oд-
pинъ щЪure дa 3aпa3и сBoятa пpoстpaннa бoгатa пaзap.
нa oблaсть, тoй ЩЪrше дa стaнe вa)I(нo кpъстoпхтI{щe
нa нaпpЬнни и надлъ)кни жeлЪзни II|1H|1|4 и сЪ Toвa
щЪшrе да се oсигypи несъмнЬнo l{егoвoтo пpoцъв.
TяBaЕе въ всЪкo oтtloIlIеHие. Кaнaлизиpaнетo Ha

.Itoy]IHЕl Мapишa би мoжлo дa сTaнe съ пoл3a 3a стo.
пaнствoтo нa югoll3тoчнaтa ЧaстЬ oтъ Балкaнския
пoлyoстpoBъ' aкo тaя бългаpскa pЪкa и oдpинско
бЪхa oстанaли нзцЪлo въ бългаpски pхuЪ.

Bъ Мapицllнaтa Дo:Луlrta Ha 3aпаднa Tpакия

.lIе)I(aтЪ oще гpaдoветЪ Д.имoTИкa И Coфлy И ПaIIaН.
кaтa Кулеле-Бypгaзъ. ПoслЪднaтa пaлaнкa длъ)I(и свo.
.етo BъзtIикBaHe кaтo мЪстo 3a зaщитa нa п{apици.
,}Iия li{oстъ [Ia пх,тя зa l-[apигpaдъ. Mехсдy.Кyлеле.Бyp.
гaзЪ нa Мapицa и Узyнъ-Кю{Ipия нa p. Еpгене сe
нalvrиpa тЪсна Hl.lзкa вoдoдЪлнa сe.цлoBиHa' I(oятo oп-
ptдЪлилa пoсoкaтa нa жreлЪзния пх,тЬ oTъ .цoлиHaтa
нa Мapишa зa l_[apигpaдъ. Кpaй p' Еpгене стapиятЬ.
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цapскн дpy},tъ имaлъ дpyгa пoсoкa, тoй traпyщалъ
пpI{ oдpl,tl|ъ lvlap}rцa и въpвълъ пpъ3ъ Хaвсa н Лю.
ле.Бypгазъ.

!.нмoти ка ле)l(ll пpи yстиетo нa p. Казъль..Ц.елн'
пo ЧI{ятo дoлинa HаBлиза yдoбенъ п.Б,тЬ 3a вхтpЪш.
}|oстЬтa нa PoдoпитЪ. Toя.гpaдъ зaeмa ва)кHo стpа-
тегическo мЬстo, билъ e силнa сpЪлнев*кoва кpt.
пogгЬ, oтъ чийтo сгЪни I{ кyлIr сх yцЪлЬли 3!lа-
чtlтеЛt|tl чaсти. .Ц'имoтикa 3aемa пъpвo мЪстo въ.
Tpaкия пo пpot{звoдствo нa paститeлни масла. Tамъ
нмa 25 яханtl, въ кoитo сe oбpaбoтвaтъ дtIеBtIo 4,25Ф
кгp. сypoBи }Iaтеpиaли.

Coфлy и3глeжда дa е нoBъ гpадъ' Bъ3.
tlикl{алъ oтъ 6oгатo зеп!eДЪлскo сeлище, благo-
дaренI{e нa мHoгo pа3витoтo кoпpиHаpствo и лoзаp*
ствo. !.имoTнКa И Cрфлy, кt,итo сй, цeнтpoве нa
oкoлии въ Зaп9днa Tpaкaя, нЪмaтъ пoчти }Iикавar
вpъ3ка въ Изтoчнa Tpaкия. oтъ кoятo ги oтдЪля
Маpицa съ сBoeтo шиpoкo и дълбoкo леглo w
6лaтлуlвtl бpЪгoвеi тЬ ще I|4o)I(aтъ и занaпptдъ да
сх'щeстByвaтъ, кaтo I\{алки земедЪлски гpaдoвe' I{Ф
тЪ нe ще Iиoгaтъ дa pа3виятъ гoлЪмa тъpгoвI,lя' 3а.
щoтo нoBoсъздaдeната гpaницa нa 3aпaднa Tpaкия
oтк.ж'сBa частЬ oтъ poдoпския ип4ъ хиHтеpлaндъ,

Bъ зaпaднoтpaкийскaтa дoлиHa нa Мaрицa ч,и.
слoтo  Hа  нa селениeтo  билo  спopедъ  с вЪд tниятa
нa КapайoвеBъ' кoитo се зttачителtlo oтличаBaтъ oтъ
TИя LIa сaлмaнeтo |34,027. Пo нapoдHoстЬ се pаз.
ПaIIaтъ тaкa: тypцu 47,575, гъpци 47,4|8, бългapш
36'534 и paзни 2,600. ГoлЪма чaсть oтъ бългаpнтЪ'
бplлн тoгасъ пaтpиapшI.tст}t. Cпopедъ нaй.пoслtд-
нaтa бългapска aдD{иI{I{стpaтивHа стaтистикa бpoятъ.
нa )rutтелитЪ въ запaднoтpaкийскaTa ДoЛИHa нa Ma-
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pица (бе3ъ Cвилeнгpaдскa oкoлия) сх95,679, oтъ кoитo
бългаpи 58,934, гъpци 28,237, тyPци 2,009 и paзHи 6'5|7 ,
Cpaвнениетo НaтНя двЪ стaтистttкl{ H}t пoкaзBa и3вън. .
pедllo гoлЪмa пpoмЬнa въ eтнoгpaфскoтo paзпpoстpa.
ненt{е Ha нaселениeтo и HегoBoTo 3нaчителHo нalиaлe.
ние. Пo сI'лaта нa тypскo.бългаpския дoгoвopъ oтЬ
19l3 г. тypскoтo нaселеtlие се I{3сели oтъ кpaйгpaнин.
нaтa oблaстЬ; пopaди pазлиЧttи причинI.r се изседI{хa
схщo Mtloгo гъpцl,l oтъ ,Цедеaгашкa и Cyфлийскa oкo.
лt|я: въ пъpвaтa бЬхa oстанaли сaп,to 67 lуulll (|7 въ
,Ц.eдеaгaчъ и 50 въ с. Еникйoй) a въ втopатa 3'464
(oтъ кoитo 2,048 въ гpaдъ Cyфлy).,) Увeличавaнетo
6poя нa бългаpитЪ сe извъptIIи нpЪзъ пpЬселвaне
IIa пpoпъдени бългapи oтъ Мaкедoния, Изтoннa Tpa.
t<|1Я и дoри oтъ Мaлa.Aзия. 3асили се oсoбeнo
мt{oгo бългapскoтo нaсeлel{иe Bъ гpaдoветЬ: въ.[е-
дeагaчъ 2,168, въ Coфлy 2,468, и въ oлpинъ.Кa.
Paaгачъ 2,2||.

Минaлaтa гoди.нa' кoгaтo yпpaвлеlll'етo Ha oт.
кх,снaтaтa oтъ цapствo Бългapия 3aпaднa Tpaкия
пptминa въ pхuЬтЬ I{a глaвHoтo вoel{нo кoп{aндy-
вaне Ha и3тoкъ и бългapскaта вoйскa и BиIIIa ад.
п,ttlllистpaт}tвHa влaсть }IaпyсIra TaЯ oблaсть, Мltoгo
oTь lloвoпPtсeлeнитЪ бългapи се и3селихa въ Бъл-
гaPия. Кoлкo е сегaцIнl,tятъ бpoй нa бългаpитt въ
зaпадHoтpaкийскaтa дoлиHa Ha Маpицa, щe ни пo-
кaжe пpЪбpoявaнетo Ha I{aселеHиетo' кoетo тъкМli
дa напpаBI{ BoeHoтo съглaIIIeнскo yпpaвлeHие.

. )  Bъ 1913 1915 гoдина Bсl lЧкl- l  Гърци oTЪ кpaлство I-ъp.
ltия' каTo пoЧнeМъ oтъ Beнизелосa !I сBЪp[IrIмъ съ oбикнoвe-
нtrтЪ гpъцки гpa)кдaни' смЪтaхa, че Запaднa Тpaкltя oсTаBa за
BинаГlI пoдъ бъ..rгapскa вЛaсTЬ I,{ сe paзBи голЬмa aгиTaц!{я'
р/хкoBoдeна oтъ Aтlrнa, дa се изселBатъ трaкrrйскитЬ гъplttr
I].Ir ltoBoпpисъедltненrtтЪ къпl.Ь крaлсТво Гъpция кpаltща i}ъ
юiкнa }I I]зToЧнa Маке-roния'
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***
Кapакyruъ.,Ц.агъ и Чoбaнскaтa плаHllllа' контo

чpъ3ъ Гелбегъ.flaгъ сjK тЬснo свъpзa}Iн съ PoДo.
питt, oтдЪлятъ .Ц'eдеaгalЦкaтa paвнI{Ha oтъ Бtло-
мopскaтa }Iиз!{I{a нa Гюмюp,ЦжиHa' Енидхсе и Capх.
Шaбанъ. TЬзи плaниHи tIе сх. Bисoки' tIе дoстI.tгaтъ
1000 м; Bисoчt4нa, въ пo.гoлЪмaтa си часть сж ска:.
лиёти, oбpaсли съ зелeникoBt{ хpaсTи й тpЪвaта pи.
гaнъt oтъ кoятo Baдятъ pигаHoBo пIaслo; въ тЬxъ
PЪдкo се сpЬщa хубaвa гopa. Bъ пo.зaпaзенитЪ
мЪстa виpЬe лo6pЪ МасJIиIIaта' a oтъ oвoщнитt дъp.
Bетa сe сpЪщaтъ нaй.мнoгo бaдeми.

БЪлoмopс ка т a т a  } I и3 t l н a  с е  пpo с тиpа  68
кМ. }Ia длъ)I(ъ и сpЪднo 25 кл. на шrиpъ. Имa пpo.
стрaнствo зaеднo съ Бopy.Гьoлъ l685 кв. к1\{. Пo-гo-
лЪмaтa чaстЬ oтъ низинaтa се и3дигa мaлкo ЕIa.ц.ъ
foIopскoтo paвHище и мaлкo с.х. хълt{естнтЪ мЪстa,
кoитo HaдIvtI{}IaBaTъ висoчинaта 200 м., кактo e слу-
вaй междy Ениджe и Бyлустpa. Haй.тЬсна e низиHaта
}rе)rсдy Бopy-Гьoлъ и пoлитЬ на PoдoпитЪ, - самo тpи
киJIoп4еTpa; зaтoвa тoя кpaй 6uлъ въ сpЪднитЬ вЪ-
кoBe силнo yкpЪпенъ. МнoгoчислеttHI,J п{аЛки и гo.
лtми pЪки' кoитo t1ДaTЪ oтъ Poдoпит:Ь, поятъ бо.
гaтo Бtлoмopскaтa HизItнa. Мнoгo poдoпски дoлoве
Мoх(aтъ Лесllo дa се зaпpищaTъ съ я3oве и сe oбpa.
3уBатъ бoгaти вoдoe}Iи' чиятo вoдa lvto}I(e дa се }t3.
пoлзyвa за плaнoмЬpнo пoеIIе Ha ни3инaта, кoятo.
пoдъ блaгoдaтнитЪ лй.чи нa южнoтo слънце ще дaBa
по двt 6oгaтуl )I(eтBI.l BЪ гoдllнaтa. Aкo се yрeгy.
ЛI4paTЪ po.Ц,oпскитt пoToцll' ще се пPиДoбие п{Hoгo
pабoтнa земя кpай ruиpoкитЬ !lМъ лeглa Bъ paBHи.
щетo' дЬтo сe тpyпaтъ HaнoсHи кaмaнаци и се нa-
Boдtlявaтъ пoсЬвитЪ. Мнoгo pa6oтнa зе}1я ще се спе.
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Ч€i.iи, flКo сe дpеtlиpaтъ пpoстPaнIrитъ мoЧ}pl,t; oсо<

бенo въ зaпaдIraтa пoлoвиtlа нa Бълolиopскaтa Hи.

3иHa' a,кo се и3сyшI,t 3eмятa oкoлo Ениджe н кpай

Места. Haй.цЪннa 3емя нa БЬлoмopскaтa }Iизинa сх

пoлитЪ tIа Po.Ц,oпитЬ, тaка нapЪненaтa якa, .Ц'Ътo

{IръстЬтa е чеpвеникaBa ИЛIl E(ълтa кaтo златo, ,Ц,Ътo

стaвaтъ нaй.висoкo цЪнeнитЪ тютюгIи' дЪтo се сЬятъ

:IidЕIoгo лo3я и oBoщI{я. Bъ пoлитЪ Ha Po.ц'oпитЪ,

лЪто бyйнитЪ плaниHски пoToци нaBлизaтъ въ tIи-

.зI{нaтa' сх paзпoлo}I(еtlи нaй.мнoгo бoгaти селишIa.

Клим?TЪ:TЪ на БЪлoмopскaтa низиHa e блaгъ,

.нl!l0гo пo.Toпълъ oTкoлкoтo въ Бългapия. Tyкъ pЪлкo

пaдa снЪгъ и tlе се за.цъP}кa. Мнoгoбpoйни сTaда

*Ia poдoпскI,I скoтoвъдuи пpЪкapвaтъ 3ип4aта Bъ IIpo.

стpaннитЪ сoчни I|ИBaДм кpай БЪлo мope. БългаpитЪ

.oтъ Кoстуpскo pабoтятъ пpЬзъ цЪлaта 3имa въ свo-

итЬ зелеtlчyкoви гpaдI,ltlи кpай Енидlке, бa.u,емитЬ

щъtsтятъ Bъ янyapи' пъpBи снoпъ ечеIv1llчеttъ падa

Bъ IIъpвaTa пoлoвинa нa мaй. ПpЬзъ лЪтoтo стaвa

.гoрещo и нaст^eпя сyl'шa, зaтoBa е нyжHo искyстBеннo

IIoeне. кoетo Il{o)I(е лесtlo дa се lrapеди. Bъ БЪлo-

fi,lopскaтa ни3!Iнa виpЪятъ лoбpЪ п{tloгo иtI.Д.yстpI{аЛHи

рaстеtlия и oвotция, Кoитo ги нЪмa пo нaсъ. Мaсли-

fiaтa' ЕIapътъ и сMoкиняTa даBaтъ плoдoBе' I(oитo

dlo кaчествo lIе oтсT^х'пятъ нa схщитЪ плoдoве oтъ

лpугитЪ кpaищa нa сpЪДиземнol\{opскaтa oблaсть..

Тyкъ заxapьTa y гpoздетo и плoдoветЪ е пoвечe,

слaдкoтo иMъ e Пo.I{зпeчеЕIс}' 3aToвa тyкarшнитЪ винa

се ЦЪнятъ Bисoкo. Tютюньтъ никхд'Ъ не е тъй apo.

}4aт}.tЧеtlъ' кaктo Bъ зaпaднaTa пoлoB!{нa на БЪлo.

]ltopскaтa нi,l3иtlа 3аToBa и oкaтa нa такъBъ тюTюIIь

се tlpo.ц,aвa oтъ 5 дo 50, лopи 100 левa. Чеpниue.

витЬ дъpвета пyщaтъ 6уfrtнlа гpaни съ шиpoки I||4cт|4
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н бyбаpствoтo е навсЬкждt лoбpЬ paзвитo. CЪятъна мIroгo мЪста пa!{yкъ' сyсaп{ъ и lirакъ; кyлrypaтaнa тЬзи- иllДyстpиaлни paстеtlия мo)I(е дa сe yBeличtfн пoдoбpи. Toплинaта на Бtлolt{opскaтa ннзиI{a rтoлкo3ъ гoлtмa, чe и пoдъ сЬнката на дъpвeта зpt*ятъ хyбавo яситнитЪ- paстеHия.l) .ЦoбpЬ. 
",p.o.""oпитtlи стаllцllи въ БЪлoмopскaTa HнuИНa' pжкoвo.

дени oтъ .Цoбpи диpектoри IIтaJIИяHЦIIили Epaнцyзltмoгaтъ дa пoдтнкнатъ oтглe)кдаtlетo IIa всички кyл.тypIIи paстеIIия нa сpЬдизeп{нoмopскaтa oблaсть, 
"*,o.читeлнo и лимoнитЬ' Ho пo.гoлtмaтa чaстЬ I{a нн.3инатa не е paзpaбoтена, пpoстpaнни с.;ff, въ Hея пy-

щинацитЬ, въ кoитo сe и3дl{гaTЬ тy висoки дъpвета,г.;ff'стo пpf,плeтени съ пoвитaцn, кoитo нaпoМI{ятъ
тpoпичeски гopl.!' тy г.х,сти хpaстaлaци' честo вЪчнo3eлени' щo слy)кaтъ за пaцIa нa Дoбнтъкъ и скptl*вaлища 3a п{нoгoчI,lсленнитЬ чaкали' единствeнитЬ
xищtlи живoтни въ тaя пoкpaйнина. Гoлtми прo.стpaHсгвa с;K 3aети oтъ пaцIa' кoятo пoдпoMaга скo-тoвъдствoтo въ РoдoпитЬ. ПpoстpaннитЬ мoчypl{ съсвoитЬ мнoгoбpoйни кoп{apи с/х IIpичинитeли Ha злo.кaчестBе}lHa тpескa' кoятo и3м^e.чвa нaсeлeниeтo' нa.мaлявa pабoтoспoсoбнoстьта МУ, засилвa с}!ъpт.
IloстЬта.

Бopy-Гьoль PазДtлa бЪлoмopскaTa Hнпt7Ha н&
два дЪлa: 3апaденъ и и3тoченъ. Bъ запaдния дtлъ.
:]:ч"p']paнъ Кса}tти' а въ I{зтoчHиятъ Гюп{top.

. )  i jъ-БtлoмopскаTa ни3rIнaJ
Г1]адскa' I-юмюpдrкинскa селскa
диrta с,Yt пpoизBеДенl,l 22,777.50(
п l^uе I ] l l ца ;  за сЪти  б t t ли  съ  тЮ lЮl
7,262.5 декapa'  ( l tзклю.rителнo B
с}rсa}lъ.  l '092.2 (сл'цo въ Гюмl
oкoJII l l l J ;  съ лo3я - |2,572 дeкaoi' l еpн l Iц l l  с е  сЪятъ  самo  въ  Гюм
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джt.tHа' цеltтPoве Ira мнoгoбpoйни селa oтъ ни3инaта
ш съсъднитЬ висoчини. И двaтa гPaдa пРЪдстaвятъ
стаpи сeлIrщa' 3a кoетo свидtтелствyвa истopИЯтa $
oстатъци1Ъ oтъ стapи кptпoсти въ тЬхъ. oбластьтa.
нa Гюмюpлжt{}Iа е мlloгo пo.гoл*мa и пo.плoдo.
poдllаl зaтoBa и тoя гpадъ е гo.гoлЪмъ' ип,taцIe пo-
вeчe oтъ 30,000 )кители' сегa сa}.to 22,229, Гюмюpл-
2кI!нa e бoгaтъ гpaдъ' тoй бЪшe центъpъ не сaмo
на ГюмюpлI(l{tlскo' Ho и на гoл,Ьмa частЬ oтъ Po.
лoпитЪ; тoй бЬrце цelrтъpъ нa пpoстpaнеHъ oкpх,гъ
и въ нeго се дoнaсяxa oтъ планинитЪ и paзнинaтa
пllfoгo тютюIlь' вълHa' х(итo' кoпpинеHи пaIIIкyли и
винo. Пaзapьтъ иМa п{Hoгo дюке}lи Il се извърIIIвa'
гoлtмa вх,тpЪшнa и въHlIIнa тъpгoвия. Индyстpнятa
Bъ tlегo e с^х.щo paзвI,lта. Ксанти е двa п.ж,тl,t пo.
мaЛъкъ oтъ Гюмюpдяtl,lна' Ilo Irе oт пa пo бo.
гaтствo. Toй e глaBеHъ склaдъ }ra тютюHитt, кoитo
сe дoHасятъ TaIиъ oтъ IIизиHaта, склotloветЪ и вхт.
pЪшнoстьтa на PoдoпитЪ. Bъ Ксaнти сe събиpa тю.
тю}tя' сopтиpyвa се и се пpйгaтвя 3a изHoсъ. Ty.
каlllllllятЪ тютюHЬ е най.дoбpoкачествeнъ и сe ц,Ьни
l lай.висoкo. КсантийскитЪ тypuи oбpaбoтвaтъ Mlloгo
кo}l(l{. Пoдoбнo нa Гюмюp.Цt|<ИHa И тyкa ип,ta п{Itoгo
дюкеtIи Bъ пa3apя' кoиTo сe пълl{ятъ въ пa3аpенъ
денЬ oтъ иIt{oтH!! кyпoBaчи и3ъ селaтa.

Е с т е с т ве I I o  пpи с т aHище  нa  БЬлoмop -
с к a т a  Hи3иHа  въ  З aпаднa  Tpaкия  пPЬд .
с т a вя  Пop тo -Лa гo с к a т a  с к eля '  к o яTo  лe ) I ( и
пoчтI{ еднaквo дaлекo oтъ гpaдoBетЪ Гюмюpд)tшHa
н Кcaнтн,28 неp.25 км. ПpЪли дa се пoстpoи желЪз-
нaтa лин!tя Coлyнъ..(едeaгaчъ, скелятa ипlaцIe п6-
гoлЪмo знaчениe за БЪлoмopскaта |1I1з|1нa; тя щЪ.
IIIе дa пpидoбиe oщe пo.гoлtмo зHaченt{е, акo
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3aпaднa Tpaкия oстанЪrце изцЪлo Bъ бългаpскa'
Bлaсть и се пoстpoеtuе пpoектlIpанaтa пptзpoпoп'
скa желЪзнa ЛНHtIЯ' кoятo Дa свъp3Ba Hи3I{нaтa
нa сptлнa МаpиЦa съ Гюмюp.п.хtина и Пoщo-Лa-
гoёъ. ПpЬзpoдoпскaтa линия' съ свoетo пpoдъл.
ж(eHие I{a сЪвеpъ пpЪзъ Cтаpa.3aгopа - Бopy.

щицa _ Tъpнoвo дo Cвищoвъ tIJItl Pyсе би пpЪл.
стaвялa нaй.кхсaта хсeлЪзнoпхтна вpъзкa. нa Ду.
нaвa съ БЪлo.мopе, 480 км.} |) vl бн съедI{l{илa с^ж,.
шевpЪменнo нaй.важнитЪ oблaсти нa Бългаpия. Htма
съмнЪние, чe кхсoтaтa нa п;Kтя щe се ylшалoвil{м
Iuнoгo oтъ висoкия нaклoнъ, tlсoбенo въ южttитЪ
Po.Ц,oпи, дЪтoтoй Mх,чtIo Mo)I(e дa сe нaМали на 15o/oо.

Ha  с eление тo  Bъ  БЪлoмopс кa т a  Hи3 I . I н a
е с.eщo тъй смЪсенo' кaктo и въ oстaнaлитЬ чaсти на
3ападнa Tpaкия. Haй.гoлЪмъ бpoй и[4aтъ тypЦитЪ,
пoс;lЪ тtхъ идaтъ бългapитЪ, хpистияHи и l}toxaп,Iе.

ДalнИ, l| нa тpетйo мЬстo гъpцитЬ. Евpеи, аpмеtlцРl'
цигaни и дpyги с^ж, Maлкo нa бpoй. oкoлиитЪ.
Гюмюp.п,lкиIlскa гpaдскa' Гюмrop.п.хсинскa селсКa уl
Ксантийскa ИМaIIн въ 1898 1г. спopeдъ сaлнali{етo
98,835 )I(ители' oтъ кoитo Typци (зaел.нo съ пoмаци)
77,46|, 6ългapи 8,315, гъpци ||,720 и paзни l ,339.
Cпopeлъ екзapхийскaтa стaтистикa oтъ l902: 1 |7'07Q;
oтъ кoйтo тypци 73,87i., 6ългapта 28,078 (oтъ тЪxъ
3,590 пoм.) '  гъpци l3,9l5 и pа3ни 1,206. Bъ кpaя на
1914 гoдинa спopeдЪ бългapскoтo a.ц}IиHистpатиBIIo
пpЪбpoявaне иIl{алo 137,933 Jr}IIlи; oтъ кoйтo 85,314
тypци' 40,079 бългapи (28'220 хpистияIIи и 11,859

. 480

. 515

. 633

. 637



Cпopeлъ Бyкypеrшкия l\,Iиpъ ниe пoлyЧиxме БЪ.

лo I t { op с кo тo  к paйбpЪжиe  Mе ) I ( д y  y сT I { я т a  Ha
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pЬкитt Мapишa и Места. .[ l.ължинaтa нa бptга е
близo l20 км. Bъ пo.гoлЪмaтa часть нa тoвa кpaйбpЪ-
жие бpЬгътъ е tll{зъкъ' нa п{I{oгo мЪстa мoч)ryлIrвъ н
пpидpy}I(енъ oгь бoгaтн cъ g'н6a блaтa_лимаIIи; сaмo
въ пoлитЬ Ha КаpакyIшъ-.('aгъ, дo гpaдъ Мapoня,
тoй е нa дългo paзстoяI{иe стpъмеIlъ l{ BIlсoкъ' a
лpyгaлЪ сarдo oтд,Ълни мaлки l{oсoве - бopyни се
вдaвaтъ Пo:BHCoКo надъ мopeтo: тaкивa сх Макpнн.
скиятъ' Caзлъджа, Кюuъ.КypIшyнл.Б,' Aпoстoли, Хa.
l{I{дие' Фенеpъ и Бyлyстpa. Мopетo пoкpaй бpЬгa
е плиткo' имa мoнoгo клипи и кopaбитЬ мх,чHo l{o-
гaтъ дa гo пpиближaтъ дo два.тРt{ килoмeтpа. Bъ
стapo вpЪмеi кoгaтo плyвали пoкpай бpЪгa съ мaлкI,t
кopаби, иIvtалo кpай зaпaлнoтpaкийския БЪлoмopски
бpЪгъ мtloгo бoгaти гpaдoве' кot|тo сЪкли мoнeти
}l дoстигнaли гoлЪмъ pазцвЬтъ.'МежДy ' т*хъ oсo.
бeнo личнo мtстo дъp)кеJIl{ гpалoвет* IV1apoня .н

Аблеpa. PазвaлинитЬ нa Мapoня личaтъ и дl'есЬ
кpaй 6pЬга нa lvtopетo' седeIilЬ килoll{етpa южнo oтъ
сегaцIния гpадъ Мapoня, кoйтo билъ пpЪмЬстенъ
навхтpЪ, 3a дa сe спaси въ paзмиpнитЪ вpЬмена
отъ DropскI{ пиpaти. oтъ A6леpa oстaнaли сегa сardo
paзвaлиI{t{ нa Бyлyстpа-Бopyнъ'

Bъ плиткoтo кpaйбpЪжиe и въ мtloгoтo eзеpa.
6лaтa кpaй бpЪгa и въ нI{зItHaтa сe лoви гoлЪмo кoлll.
чествo pпбa, нaй.вече tцаpaнъ' бЪла pибa, змl.topкa'
кeфалъ, лaвpaкъ' бapбyни и дp.) Пpн eлнo Paци.

,) He пpитеrкaвамъ да}lн!I за pttбo':toвстBoтo tsъ зaпaдн().
rpaкиЙскoтo кpайбpЪя<ие, нo oтъ Тoвa коетo се знаe' }roх(е}tъ
дa кaкеIrtъ' Че To e бoгатo съ дoбpa и paзнoodpазна pиба rl
незнaчитeлнaта дълбoчина нa мopетo 20 килoметpа нaвж,трt
(20-s0 lrетpa) и мaЛкoтo бypи въ нeгo спoсoбсТByвaтъ 3]t
удoбяoтo pи6oлoвствo пa oткpиTo мopе. Изyuвaнетo на pибо.
лoвствoтo въ Бopу-|5gлъ въ 1916 гo.ц. oтъ eдria кoмIlсI{я }Ia
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.oнaлпo pибoлoвствo' кoетo се I{звъpIцBа 3a сегa
r'aй-веЧe oтъ poдollчaHe 6ълrapн, 6u се съ3дaлo
6лaгoсъстoяниe I{a мнoгo pн6apu и би сe yBеличI{лo
,кoличествoтo нa yлoвенaта pибa.

Пoкpaй бptгa *9ждy Бopy.Гьoль и Мapoня,
'шай.вeче кpай сeлaтa Бyлaткe и Чeпели, се прoи3.
Bед(дa мнoгo ll{opскa сoлЬ: гoдI{IIIHo oтъ 5 дo Юми-
'лиoнa oки. Услoвиятa с.к мHoгo благoпpиятHи 3a
Пpoизвoдствo нa сoлЬ I{ пpI{ пo.гoлЬми гpижн би се
yдBoилъ ПpнДoбИBa.2)

Пoд" тypскoтo Bлaдичествo глaвни пpI'стaHI,Iщa
Ira зaпaд.Iloтpaкийскoтo кpайбp6жиe бtхa Енoсъ и
Пopтo-Лoгoсъ. oгъ 1873 гoдинa' кoгaTo сe пoстpoн
мapициIraтa хселЬзнa JIИ|lt1я, .Il,едеагaчъ наслЪди
;Енoсъ и rre саIt.to гo зaмЪсти Ho гo It далекo Hад-
Ifннa. Пopтo.Лaгoсъ пpЬдстaBя oще нeзначl{телнa
скеля сaь{o 3a чaстЬ oтъ тъpгoв||яTa Ha Ксaнти |1
Гюиюp.Цжина.

Пoлoхtениетo нa Пopтo.Лaгoсъ e мнoгo бла.
гol]pиятrro. Bъ цЬлия бt,пoмopски бpЬгъ Лaгoскиятъ
лли Кapаaгaчки 3aливъ се вдaва най-далекo на сЪ.
вeръ' стtlга 4lo с. ш,, а Бopy.Гьoлъ пPЬдстaвя зна.
чllтел}Io пpoдъл}I(еIIиe нa зaливa Bъ БЪлoмopскатa
fiизt{Ha. Лaгoскиятъ 3аливъ е tllиpoкъ пo пapaлел.

.&lинистеpствoтo нa 3емледЬлиетo е дaJIo слtднитЪ peзyЛтaти:Bъ тyp.сf(o^ Bptмe, пpЪди 1912 г. ." лounлo въ ьЬpy".р69д|oкoлo 750,ф0 кгo. оибa, oтъ кoяTo нaй.мнoгo luapaнъ (60?;),
I"-фg'" (239J н- зйuopки tiоЙ. j. п6]ii yniuin."n.'o нa бъ;r-r-аpитЪ 3а нaемнIlя пеDиoдъ 191а-1915'й.* 

"u,ou^nu 
i lб,бюкгp. 'pиба и зa 1915_igtо -iз7,ooТБ. ^ ." .

,) B-ь тypскo вpЪме сe щоnЬuй..'ЪЪ.м1нoгo сoль oтъ соjl.J*lцaтa Тузлa, пpи езеpoTo tу.,i_й"*дy. 
"у?uд*np.*итъ 

сeлаК5ъuaлa и IVIеше-.Нeйниятъ изпаpитeленi бaЪейнъ e 400'Ф0 кв.*етp4 сpъднo ГoДHIIIHor пpoизBoдстBo 4-6 мил. кгp.' мaкс!f.
цl-rrъ 12 i{ил. кгp.' мo)ке дa се paзIllиpи и пpoизBoдствoтo цa€е ]lов}lluи дo 20 мил. кгр. Бългapи'Ъ no.'iЬu*a сoJннцrtтъ
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Hия кpjкгъ tra ФеHеpъ-Бopyнъ 1l кDt.' a се' вдава
нaвхтpЬ 6 км. Мopетo въ зaливa е плиткo' дълбо.
чиlIата 10 мeтpa пPЪДставя eднa ивица oTъ пoлoвинa
киJlg-метъpъ и e oт.ц'алeчeнa тpи килoметpa oтъ бptгa.
Ho плиткo Mopе oTъ залива пpЬдстaBя IIo.гoлЪмo прЪд:
имствo 3а еBтI{Ha пoстpoйкa Ha l\,roдepнo пpистaHищe
въ нeгo oткoлкoтo дълбoкoтo мopе пpЪлъ Кaвала.
ГoлЬмa несгoд'a 3a съз.цaBaIIе }Ia пo.зIIaчI{тeлнo се-
лI{щe Bъ Пopтo-Лaгoсъ пpЪдстaвятъ сeгa гoлЪмитЪ
IиoЧypи- oкoлo laЛwBa и Бopy.Гьoлъ, Ho тъкп{o т}'я
It,loчypливи пpoстpaHстBa Mo)I(aтъ Дa се 3aсипятъ
upЪзъ }tзкoпанI,lя Bъ пpl{стalrищетo l\{aтepиялъ |4
съзД,aдaтъ пp}lгoд'еHъ теpенЪ 3a пoстpoйки и 3е-
иедЪлскa oбpaбoткa, Ho пoстpoйкaтa нa пpl{стa.
нище Bъ Пopтo.Лaгoсъ сToи въ вpъзкa съ пoлI,!.
тI{чeскoтo paзpЬIшениe нa тpакийския Bъпpoсъ. Иде.
яTa 3a бългapскo пpIlстаtIищe въ lГIopтo-Лагосъ

BъзtlикHa' кoгaтo пoслЬ l9l3 г. Бългapия задъpх(a

,I|.елeагauъ, нo oтстхтIи нa Typuия I\{apицI{Haта )I(e.
лЪзнa ЛИНу|я МФI(дy Cвиленгpaдъ и с. Манлра.
БългapитЬ [4l.tсляхa Toгaсъ Дa съзД,aдaтъ пpI{сTa.
нищe нa БЬлo мope' кoетo се свъpзBa нpЪзъ стрa.
тегичeскo oсигypеlIъ бългapски желЪзенъ I]^tr'TЬ.
Aкo Д.едеaгачъ и Пopтo-Лaгoсъ се Hai\,IираTъ пoдЪ

Фeнеpъ и Кюнyкъ-ГьoJIъ; пъptsaTa съ пpoсTранствo 92,00t кв..
меТpa и пpoизBoдсTBo 2Уz'-3 миll'. кгp.' BTopaTa - 300'000 кв.
меTpa съ пpoизBo.цсTвo Bъ тIъpBaТa гoдинa (1919) -  3Уz-4 м,
киЛoгpaма. Пpи пpoeктиpaнoTo paзш.tиpе}rиe }Ia изпapите'rlнитъ
бaсeйни и BъBe)кДaнетo нa фоuaнскaTa сисTеMa нa дoбивaне
сoль (upЪзъ нaпJIaсTявaнe) смЪтaхa кoМпеTeнт}lитЪ българсьи
tsJIасTи, че щe l{oж(e дa се IIoЛУЧIr сpъднo гo,циlllнo пoBeче rь

35 милиoнa кГp. сoлЬ li зае,цHo съ .цo6итaтa въ Чеpнoмоp I,Iя
6pЪгъ сoль дd се yltoвлeTBopи HaпЪлllo llу)кдaTa нa Бълг |1'r.

3a сoлЬ и съ ToBa 6Ir се oсиг}.pl{лa нейнaтa нё3aBИCиMoCTЬ ,Цo'
се}кнo тoя неoбхoдимъ 3а сTpaнaTa пpЪдмeтъ.
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8'622.6 кв. кl\,l. зеl\,tя' кoятo състaвя 7.6 0/o oтъ 3е.
lvlятa Hи пPЪди всесвЪтската вoйна.

Tя 6tа tlзгу6илa схщевpЬменнo 223,4|5 }ки.
тели, oтъ кcитo 105'310 бългapи. 3aгyбaта нa Ha.
селeHиетo състaвя 5o/O oтъ rкителитЬ й въ кpая нa
19l5 гoдина. Bъ oткjKсHaтaтa oтъ Бългaplrя зaпaд,Ho.
тpaкийскa oблaсть бългapитЬ състaвяxa .цo скopо'
дo MиIIaлaтa eсeнь' нaй.гoлЪмъ дЪлъ, бЬxa pелaтивнo
мtloзиtlствo. ,[,алекo пoдI.Ipъ тЬхъ идaтъ пo бpoй
тypuитЬ съ 79,539 дyшll,l' гъpuитЪ съ 28,644 у|
aэнуl 11'922,

2. .IpЬзъ дoгoвоpа Ilа Бългapия се oтнeмa цЪ-
дия БЬлoмopски бpЪгъ и сЬ тoBa тя гyби нaй-сгoд.
fiaтa и нaй-незaвисимa вpъзкa съ пpЬзмopскитЪ
.стpa[Iи.

3. Cъ зaгyбaта нa БЪлoмopсКия бpЬгъ въ 3a-
IIaд.Ha Тpaкия Бългapия гyби гoлЪмa чaстЬ отъ нaй.
€стестBеtIитЪ си пoлитическt,l гpaнIlцI{. Hикoя гpa.
IIицa не }Io)ке Bъ дIreшIнo вpЬмe Дa се зaщllтявa
пo-лeсHo oтъ Hепpиятелскo l{aпaдение I{ 3aпaзI{ IIo-
.лoбpЪ oтъ кoнтpaбандa кaктo кpaймopскaтa.

4. Cъ зaгyбaтa нa БЬлoмopския бpЬгъ въ 3a.
,пaдHa Tpaкuя Бългаpия гyби нaй-сгoдtto кpaйбpЁ-
)I(ие зa paзвитие Ha тъpгoBскa флoтa. Близoстьтa
нa важнитЪ бългаpски пaзapи пo бЪлoмopскитЪ oст.
poви и пo кpaйбpЬ)I(иятa нa Мaкедoния, ГъpЦия и
Малa Aзия дo Д.едеагачъ и сpaвI{llтeлнo тихитЪ вoди
нa БЬлo мopе пpЪдстaвятъ сгoдtII{ yслoBия 3a pа3-
BI{тиe IIa п{лaдеHческa флoтa, кaквaтa e нaшIaта.

5. Hoвaтa зaпaдlloтpaкийскa гpallицa 6п нa-
h{aлилa мHoгo дpeбнoтo скoтoвъдствo въ Poд,oпитЪ
,и cь тoвa сBъp3аIraта дoмаIIIHa тeкстI{лHa IrIIдyст-
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l ия'; тя би пoпpЪн|lJla И lra poДoпчeнитЬ зидapи и
'aбaДжvlvl дa сe дви)I(aтъ свoбo.цЕo въ 'oткх,снaтa 3a.
пaд'нa Tpaкия и д0пълI{ятъ свoя Фск.Б'деtIъ пoшlи-
,.FIъкъ въ висoкитЪ плаHt,IItи.

6.  Haй-гoлЪмa зaгyбa пpЬтъpпявa нpЬзъ l  pаз.
'тIoк.ж'сBaнетo нa 3апaднa Tpакия oбщoтo бългаpскo
тrapoд,нo стofIaHстBo. ,Д.oлинaта .нa дoлHa Мapица и
БЪлoмopскaтa низинa иМатъ сPЪдизeмнoп{opск!l
клиМaTъ, кoйтo се oтличавa I{Hoгo oTъ I{oЕIтинeH.
TaЛНklЯ' кoйтo гoспoдствyвa въ oстal{aлэтa чaстЬ нa
iБългapия. Bъ спoменaтитЬ o6лacтн на 3aпаднa Tpa-
I(ия теt,IпepaтyрaTа е пo.Bl{сoкa фr pазпpЪдtлениетo
IIa Baле)I{a пo гoд!.!шIlи вpЬменa e пo-дРyгO. Кpай
дoJIнa Mаpицa и въ'БЬлoмopскaта ниЗиЕта имаме блa.
tгoflpИЯTн}l yслoBия дa сe съ3дaле сptдизеIt4нoPtopскa
,paстI{телI{осTЬ' кoятo би дoпълнилa и пoдoбI)L'JIa тaЯ
oтъ кol{тиI{eЕIтaл[Ia .Бългapия' И въ oстаHaylа Бъл.
гapия сe пpo!f3ве}I(дaТъ тюTюIJЬ' Ilaпlyкъ' сyсaМЪ' a}Iа.
'сoiiъ' BиHo' кoпрIаtIеI{}l aaшJкyли, нo тЪ нЪматъ тoвa
лoбpo кaЧестtso И TaЯ,.EиCoкa цtна кактo бЪлoмоp-
скитЬ. oсвЪнъ Toвa Bъ Бtлoмopскaтa IJизиIla вI{.
рёятъ лoбpЬ м.acJlk1Il|4' сI\4oкиrIи' нaрoвe' бадеми
палal\{y.цъ и pедицa вЪчнo 3елеЕIи дъpветa, кoитo
нЪмаме ,въ Бългapklя' I4IIН aкo гI,t иDraП,Iе' каКтo е
слyuaй съ нapoве' сMoКиtIи и бaДемlц въ нЪкoи мtстa
нa Изтoчнa CpЪлна Бългapия, тЪ нe дaBaTЪ лoбpи
плoдoве' [Iитo ги ип{a Bъ гoлЪмo изoбилиe' Bъ БЪ.
лoll4opскaтa HизиHa п4oх(aтъ дa сe Bъведатъ съ ус.
пЪxъ и дpyги сpЪдизeмнolt{opски кyлтypи'

Bъ ,стoпaнскI{я )IgBoтъ нa МapициtlаTa дoJlинa
.и БЪлoмopскaтa низI{нa игpaятъ нaй.гoлЬма poлЬ
тютюнеBoтo пpoI{3вoдстBo и кoпpинapствoтo. Пo
кoжнитЬ склoнoBе нa Poдoпитt, oсoбенIto въ Ксaн.
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тийскo' вI,tpъе тaкa нaРечеtlиять oбoхчag тютюllЬ}
кoйтo имa вI,tсoкa цЬнa. Bъ Kсанти има гoлЬмк
сl(лa.ц,oвe 3a тютюlIь' таl\{ъ сe тoй сopтнpyвa гpI.DI(*
Л|4Bo|4 пpигoтвя 3a !!зltoсъ; чy}I(Дестpaннн фиpмн зa
тютюHь иMaтъ свoeтo сед,aлищe въ тoя гpaдъ и сa-
мoтo иМe Ксанти пPЬдстaвя вечe пptпopх.ннтeлнa
фиpмa зa дoбpн тютIoHи. Bъ Ксaнти мo)кaтъ да дo-
биятъ лoбpa цЪнa и тютIoнtl' кoитo сe пpoизBrх(-
дaтъ въ иатoчнитЬ Poдoпи и Дpyги 6ългapскн пo.
кpaйнини. Кoпpинаpствoтo е лoбpЬ paзвитo въ цЬ.
Лaтa дoлI,lнa нa Маpицa I,I Bъ Гюмюp,Ц'жиHскo' цeнт.
poBe }ra кoпpинapстBoтo с;K Coфлy, .Ц.имoтнкa и Гю.
п{юpДIиHa. Bъ гpaниЦитЪ нa Бългapия дoстaвя oтъ
зaпaдHoTpакийскитЪ кoпpиHapски цеl{Tpoве саIvIo
opтaкьoй. Кoгатa въ i913 гoдинa изгyбихмe бo.
гaтaтa )киTнI{цa въ floбpyлх(a, тютюHевoтo }l кoп.
PI{неtIoтo прo}r3вoдсTвo tlа 3aпаднa Tpaкия,I{e саIt'o.
мo)I(a дa зaпaзIl стa6илнoстЬТa ЕIa бългаpскoтo сTo.
пal{ствo' IIo я зaсиJll,l. Cега, кoгaтo ю)t(нa .Цoбpyлжa
се tlамиpa oЦе пoдъ poплънскa влaсть' изгyбвaме и
нaй.цЪннaтa 3е[Iя нa 3aпaдна Tpaкия, Ila[Iетo Ha-
poдHo стoпaнстBo ще чyвсTвyвa 3a дългo вpЪме гo.
лtмaтa зaгyбa, кoятo щe ни IIpI{чIIнII l{oвoтo теpI{-
тopиялtlo paзгpaничeние въ 3aпаднa Tpaкия.

Кaквa ще б^ждe схд.бaтa нa oтк.х,сHaтатa oтъ
Бългаpия 3aпaД,нoтpaкийскa чaстЬ' никoй oще IIе знae.
Tъкмo зaпадtloтpaкийскиятъ Bъпpoсъ бЪшe нaй.тpy.
дeHъ зa paзptrueниe oтъ кoнфеpенциятa нa lииpa въ
Паpижъ. Paзискваниятa пo Hегo тpаяхa пoBече aтъT
мЪсецa, тЬ пpoдължаBaтъoще. oснoвa 3а paзискBaHия
пo негo пoслy)Iи lиеI',loаpътъ нa гpъцкиятъ п4иtlистъpъ
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{IpъдседaтелЬ Beн}!зелoсъ, съ койтo тoй искa.цIe да се
шipисъе.Ц,инtl къп{ъ гpъцкaтa дъp)I(авa 3aпадна н Из.
тoчнa Tpакия. oще въ нaчалoтo fia pазискBaнията
Bенизeлoсъ намЪpи пълHа пoдкpЬпa въ делегaтитЬ нa
Фpaнция, Aнглия и fпoния, пpoтиBoпoстaвиI(a се
нa пълHoтo присъeдI{tlявaне Ha 3aпaднa Tpакия къмъ
Гъpuия сaмo дeлегaтитЪ пa Cъединенитt Щати |1
нil.Итaлня. Ho oще въ пъpвитЪ pазисквaния пo
.тpакийския въпpoсъ се пpиe п,o пpиHципъ пoпpaв.
'кaтa нa гpъцкатa гpаtlицa къмъ l{3тoкъ' кaTo се
пpl{съeдI{нt{ Ксантийскo къп{ъ гpъцкoтo кpaлствo.
.Кaтo pезyлтaтъ нa тoвa пpиtlцип}raлно pЬIпeние нa
жoнфepенциятa тpЪбвa д,a тълкyвaме гpъцкaтa oкy.
пaция нa Ксaнтийскaтa oкoлия и Haстaнявaнетo I{a
iгpъцкl{ чи}IoBHищI,l въ Itея.

CдЪдъ катo б,Ьxме пpI{HyдеHи дa пpЪдaдeмъ
нa съглaшенскoтo вoенHo yпpaBлeHI,Iе iкелЪзнитЬ ли.
шии Мyстафа-Паrнa - .(.едеагaчъ _ Г,roмюpдEмIIa -
lКсaнти, пoслЪ дa oттеглI.tмъ сBoятa вoйска u нaЙ-
пoслЪ лa пpибeрeмъ свoитЪ гoлtми нинoвниЦи, 3a-
flaдHa Tpaкия oстaнa пoдъ yпpaBлеtlнетo нa съглa-
шeнскoтo BoeнHo кo[,IаHдyвaнe Ha Чeлo съ геЕtе.
paлъ Ш,+рпи. Кaтo слЪ.Циlлъ тoвa' Кoетo BъpшI,r Bo.
'еtlнoтo кoмaндyBэtle въ 3aпaдgа Tpaкия и тoвa' кoeтo
пpoектирa дa }IaпpaBи, дoбиваме tsпеЧaтлеHие' чe
всичкI,l дtйствия нa тoвa yflpаBлeние с.lK HaсoЧеHI{

дa създaдaтъ aBтolloмHo yпpaвлеrrие Bъ тая oблaсть.
.3a сх'дбaтa нa lи3тoЧнa Tpaкия сe pазискa сегa нa-
tloвo' въ свpъсКa съ Bъпpoсa ta грaнитlитЬ на Typ.
|ЦI4fl |4 за ypелбaтa ,на т}'pскaтa дъp)кaвa. 'цo кaквa
стeпel'ь I{ въ кaквa фopмa шtе сe paзгле)l(да 3апaд.
,ttoтpакийския Bъtlpoсъ Bъ сBpъ3кa съ източtloтpa.
*tийския, чI{eтo ,paзpЬшreниe пpЪ.Цстoи въ .близкo бх."
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дaщe' не се 3нaе. Bнисатъ сМyтъ' oбaне, Bъ нaшaт&..
JIyшIa недaвнarпнит:Ь и3яBления нa Bенизелoсa и ЕIе*
гoвия пoмoщникъ Пoлитисъ, съ кoиTo тЬ yспoкoя.
вaтъ свoитЬ съoтечествеtlиц!,, че тър}I(eсTвoтo нe'
елeIIизМa въ цЬлa Tpакия е гаpalrTиparrъ и БЪ'цo.
Ivlopе стaBa нaпълtlo гpъцкo l, lopе. 3a насъ e мнoгo'
вaх(нo oтъ дpyгa стpaнa oбстoятeлстBoтo, дЪтo се.
гаrшнитt yпpaвЕI[Iци нa 3aпa.цна Tpaкия, ще иМaтъ
Bъ3п,lo)I(HoсTЬ дa се заI]03нaятЪ по.oтблизo съ 3a*
пaдHoтpaкийския Bъпpoсъ и ще Мoж(aтъ .цa xвъp.
лятъ свЪтлиtlа въ TъмIlината' ioятo се създaдe oкoлo
IIeгo съ JIЪ)I<у! ?I инTpl.tГll нa наrпитЪ lreпpиятелI'.

Hey,Цoбствoтo дa Cе гoвopи пyблиuнo Пo Bъп.
poсa 3a б.ж.дaщaтa схдбa на Зaпaдна Tpaкия, кoйтo
въпpoсъ сToи слoE(eнъ oще нa 3еленaTa lиaсa' Ме'
каpa дa пpo,Цължa мoитЪ paзс.Б,}tц.еtlия Bъpхy съгЛа.
IIIенскa Зaпaднa Tpaкwя, катo в3еп,IеIиъ зa oCHoBа;l
сaмo сегaIIIнoтo нейнo Пoлo)I(еHI.tе.

ll{e нaпpавя eдHo и3ключе}Iие oтъ. ЕIaBI.iкa Ha
бългаpитЬ дa не гoвopяTъ или дoри дa IIе п4ислятъ
3a пo-лoIIIия и3хoдъ IIa схдбoнoсни 3a нapoдa
tllа cъ6итlая, B" дy*u нa Toя бългapски i{aвItкъ' нa.
цrитЪ вoенHI{ }lеoxoTlro yЧеХa вoйниIIитt си' какъ се'
oтсT.Б'пBa прaBилнo' тЪ искax; дa Bнyшaтъ нa бъл.
гаpския вoйникъ пrисълЬта' че тoй тptбвa сafr,o дa
нaпадa' дa yстoява, г'o Hикoгa да I{е oтстхпва. Cх,"
щoтo пpaBИNIЪ у1 вЪ пoлиTикaтa, H+lil се бoимъ да гo-
Boplltt,tъ' дa тълкyваIvIе въ3Мoх(нитЪ изxoд!{ oтъ pа3I4C:
кваI{I.lята и pЪшeнияTа Е{a Пapижкaта конфеpенция.-
Бoимъ седа !lе пpЪлpЬшимъ изхoдa Bъ ilашa вpЪдаo.
ний сме нeстo дЪтински oгIтиМистI{чIIo нaстpoellи I.t
затoвa cъбуlтшятa ни, зaBapятъ HепoдгoтBеItн 3a oт-'
ст^Б'плeн!'e и Bъ пoлI]tтикaтa и на бoйнoтo. поЛe.
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Ще paзглeдаI\4ъ въпpoсa 3a съюзниrшка 3a-
Ilадна Tpакия тъй кaктo се oчеpTaвa тoй сегa нpf;зъ
съoбщенияTa въ flpесaта.

ГoлЪмитЪ нещастия' кoитo пoстигнаxa бългаp.
ския Hаpoдъ въ пoслЪднитЪ 6_7 гoДинут, сe изкyп.
ваха дo г . t r .хдf i  Lъ Р 'aСTaу-яЕai j € тснa бългapски бЬ*
)I(аHц}I въ Западнa Tpaния, I(сятo нpf;зъ тЪxъ зa.
сиЛи свoя бългаpски хаpaкTеръ и сe сBъpза пo-якФ
съ майкa Бългapия. Ho, oще не бttuе пoдписaнъ

дoгOBopa Irа }/иpa въ Hьсйи oтъ нaщитЬ делегaт}t
и не pазpЪшJенa olце пoлитIiческaтa схдбa нa oт.
к^ж,снaTaTa oTЪ Бългаpия 3aпадIIoTpaкийскa Чaсть}
генepaЛъ Шаpпи, кolvlаIlдyющъ вoйскитЪ въ Tpa-

Ку!Я, бъ L'зI'aЛЪ наpедбa, кOяTo oпptлtля IIa.

Чl t t lа '  пo кoйтo ще сe изBъpшвa нaсTанявaнgтo нa
бЪясанцитЪ'  tъpци и туpци'  пoлyчили pазpЪtuениe

дa сe заBъpнатъ въ сTрaнaта. Cъглaснo тaя наpе.u.ба,
всичIiи i4IvIoти' кoитo с.Б, IIpи}raдле)I(aли пptди 19l3
гoди}ra на мЪстни гъpци и тypци и въ кoPlтo oт.
послЪ с.к се }Iастaнили бългapи, lце бхдатъ въз-

въpIrаTи I{a тЪхнитt пъpвoнaчалIiи пpI,!те)I(aTелI{.

Cпециaл ни кoмисии зa T aЯ цЪл ь, пpЪ,пседaTелствувaHIд

отъ фpанuyзки oфиuеpl{ и с,ъ yчастиетo }lа пъpвеIlцlа

oтъ всЬка нapoднoсTЬ (гъpци, тypци и бългаpи), сх"
yнpЪлени въ Ксaнти, Гюмюp.пжи нa, .Ц.едеa гa uъ, Coфлy,

,[|.имoтикa и Кapаauъ, зa всЪкa е.ц,нa oтъ тЪзи oкo.
лии. КoмисиитЪ ще взи}Iaтъ pturение, слЪдъ кaтo
имъ се пp:Ьдстaвятъ дoкaзaTелствa зa пpaвoвла.u,Ъниe
или слЪдъ катo l,lзсЛyцIвaтъ мtстнитЪ кoМитети.

Щo се oтнaся дo бългаpитЬ, нa кoитo ще бх-
дaтъ oтнети имoтитЪ, Itoитo нe сХ иl\4ъ приI{aдле.
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зtrаJ'li пPЪди l9l3 гoд., нapeдбaта пPЪДвиждa пo.Egчc oгъ нAкoлкo слyчaя:' Tия, кoитo сж' дoЩли oтъ Бългаpия ФЬдъll913 гoд., тpЬбвa дa бхдaтъ пoканеtII{ дa се въp..нaтъ вЪ- тaя стpaHa (кaтo vинoBtIицI{' тъpгoвци' иlI..дyстpиaЛци и пp.);
Зa тня, кoитo сй,-дoIIIлll oтъ гpъцка tалtt сpъб..€кa Макед"oHI1Я |1 cх бнлн 

"..o"."" 
oтъ тЬхнигt

T'l{oт!! oтъ гъpцитЪ и oтъ съpбитt, се пpЬдвиждa:
1) aкo пo)I{eлaятъ дa се въpнaтъ въ Македoния,"тЬхнитЬ ИcKaHпя щe б^х,дaтъ.BeдHагa съoбщeпи нa.гpъцкoтo L| сpъбскo пpaвI'телствa' кoитo щe гIlyдoвлeтBoрявaтъ, aкo ги tlpи3}Iaятъ зa oснoвaтeлнI,l..Щe се BзеМaтъ мtpки ... 

".ъ*o 

-й."o, 
3a дa сeобезпечи тAхнoтo кBapтиpyвaнe д,o пoстигaне наокoIIчателнo paзpЬrшetlиe; 2) aкo тt пPЬдпoчи-. т а тъ  

д a  o с т aна тъ  въ  Tp  aКИя ,  т o в . Р  мoжe  даимъ  с e  пo3вoл I ,  с ъ  y с лOвиe '  ч e  н е  щe  t а e .& l a т ъ  v ! \ 1 o т н '  I l з I { с к a н и  o т ъ  т Ь х н  н т Ь  6 н B I I I н, I I p и т e ж а т е л и .  
H a  т а к и B a т o  щ e  с е  н a п р a B .' я т ъ  B с и ч к и  в ъ з м o Е ( н I ,  y л е с l l е l t и я ;

в) бългаpитЪ, дotцли oтъ Изтoчн a Tpaкaя нлlt.Мaла Aзия мoгатъ дa пoстж'пятъ пo сх,щI.lя }Iaчи}Iъ;
г) нa тypшитЬ ще сe пo3вoлява IIa се връ.ДIaтъ въ зaпaд[Ia Тpaкия сaмo слЪдъ катo тypскитЪвласти paзpЪшaтъ нa бългapскитЬ и гpъцкитЪ бЪ..я(aнци oтъ Изтoчнa Tpaкия дa се върIIaтъ пo мЪ-стaтa си.
Пo oтнoшеI{I.lе }Ia сeлата и кх.щитЪ' зaеп{aни

Р]" бългapп, кoнтo сaМи с.ж, били изгoнеtlи oтъ}Iaкeдoния IIЛI.1 oTЪ тypскa Tpакия, мЪpкитЪ щe сепpилaгaтъ съ пo-п{aлкa бъpзинa. II{e имъ сe Haми.paтъ вpЬменHIl )I(илIlщa и тЪxнитЪ искaния 3a Bъ3-



-вPъщaHe щe се llpъдaвaтъ бъpзo нa заиIIт€pесo.
вaнитЪ пpавителстBa. ПpЪлвижлa сe и IIaчI{нa' пo
кoйтo щe стaвa BъзвPъщaнетo нa oбщeственитЬ
,сгpaди' кaтo чеpкBи' yчилищa, бoлници и пp.

БългаpитЪ и3ъ стаpa Бългapия, нaстaнeнI,I Bъ
.Tpaкия 

слЪдъ i9l3 г. и кoитo живtятъ въ t(хщн,
Д(oитo иМъ пpинaдлежaTъ' мoгаТъ с.кщo дa пoлy.
нaтъ pазpЪцtеtltlе дa oстaнaтЬ въ Tракия' gь yслo.
tsие' щoтo к,хщитЪ дa с.ж, 6ltлtl въ тЪхнo владЪние
лpЪли 1 нoемвpи l9l3 гoд.

Hapeдбaтa и3тъквa oЩ€, чe тpЪбвaлo дa се
избЬгвa дoпущaЕrетo въ TpaкИя Ha хopа' кoитo Ilе
IIpoI{зхo)I(дaтъ oтъ тaя стpaЕa. ПpЪпopхчвa се дa
€е изItсква, зa тaя цЪль, oтъ всt'чкI{ бЬя<aнци' дa
пPЪдстaвятъ свидtтелствa oтъ'гpъцкt{я кoll{итeтъ
зъ Tpaкия.(?), съ кoетo дa сeyдoстoвtpява, чe пpи-
.floClIT€ЛЬTЪ е poдопtъ oтъ Tpaкия L1tl^уl Пpитех{aвa
тамъ иlvloти.

Taя нapeлбa I{а геllеpaлъ Шapпи щe дoкаpa
,гoлtми нещaстI{я IIa мнoзI,lнa едBa нaстaнeни 6ъл.
гapи въ дoлиHатa Ha дoлHa Мapиuа п въ БЪлoмop-

..скaтa низI{Ha' Tя сoчI,t лa paзpЪди бългapскиятъ eле.
меt|тъ oтъ глaвHия пaтЬ на бългapския нapoдъ 3а
,БЪлo мopе' Ho тя ни давa схЩевpЪменнo }r yспo.
кoI{телHI.l пoстаHoвлеHия' кoитo тpЬбвa дa се I,I3пoл.
3yватъ цЪлесъoбpaзнo oтъ бъ.llгapскoтo нaсeление
въ 3aпaднa Tpaкия. .[l'лъх<нoсть сe нaлaга на бъл-
гapскoтo пpaвителствo дa IIoдпoIt{oгIIе lt,Iopалнo и
]мaтepиaлнo oнI,tя бългapи, кoитo злЪ засЪга HaPед-
6aтa нa гeнepалъ Шapпи. TpЪбва бългаpскиятъ нa.
poдъ I,l tlегoBoтo пpaBителстBo да се пpoHI{кHатъ

'силЕIo  oтъ lДиселЬтa '  че  минaxa oHI lя  вpЪмена,
' . к o г aTo  Bъ  IЦиpoкa тa  т yp с к a  импep I { я  I v l o .
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х ( е I I l е  в с ъ к и  б ъ л г a p и I { ъ  H a  B o л  Я  I ' a  с e  с e л I , I " . '
дЪтo иска, дЬтo смЪтa' чe щe Мy e пo.дoбpЬ. П p ш
б х ' ц a щ е т o  p a 3 с е л B a H е  H  a  6 ъ л г a р и т f ,  т р Ь б -
B a  Д , a  с е  I I a м Ъ с и  I , I  п а T p и o T и ч e с к и  д ъ л г ъ  I d ] /
д ъ p х ( a B H и ч e с к a  M и с e л Ь .  Б ъ л г a p с к o т o  п p a в I , l .
тeлствo п,lo)I(e дa пoдxваHе пpЪгoвopи пъpвo съ yпpав.
леIll,lетo IIa геIlepaлъ LШapпи, a пoслt съ гpъцкoтo и .
тypскo пpaBителсTвo и' въ3ъ oсtloвa нa гpъцкo.
бългаpскaтa кoHвеI{ция пo пpЬселвaнетo и I{a дo-
бpЬ paзбpaнитЪ взаимHи иHтеpeсн' дa yред}l 1\,lЕIoгo'
въIipoсt{ oTъ пpЬселнинeски xapaктеpъ. Bъ тЪзи
уcvIЛHL| вptменa, кoгaтo пoбЪдителитЪ Hи диктy.
вaтъ наpeдби, кoитo с.х, глaвнo въ тЬxенъ ин.-
тepесъ 14 BЪ иtlтеpесa нa тЬхнитЬ съю3}IицlI' не
бивa да Ce зaдoвoляBaме сa}.to съ вЪзп{yщеtll,tя и пpo-
тeсти'  нo тpЪбвa дa пpoyчBaме лoбpЪ и спoкoйнo тия
нapeдби, Ta Дa и3пoл3yBal'{e и нaЙ-мaлкуtтЬ oблег.
чеЕIия, кoитo тЪ cъдъpхсaтъ' И тъкМo въ IIapед-
бaтa нa гerrеpaлъ lШapпи зa рaзсeлBаtlетo Ha зaпaд-
нoтpакийскoTo l{aсеЛel{i{e иМa Мнoгo oблегuения, кo.
итo тpЪбвa дa се изпoлзyBaтъ. .ЦoсегaI.тIнoтo дъй.

дyхъ нa пpиMиpиI\,IoстЬ. A пoбЪденитЬ, Ha l(oитo,
се oтpичaтъ пpaBaтa Дa се бpaнятъ, с.iк oсoбено ,
чyствитeлIIи къ[,lъ oния д.ЬйстBИЯ Ha пoбЬдителитЪ,
кo}lтo с.х. дикТyвaни oтъ хyмalloстЬ и блaгopoдстBo
нa дyIIIaтa.

,Ц,нeсъ 6ългapскиятъ Eapoдъ пpЪх<ивявa Mнoгo
кpI{зI{' кoитo с.a' плoдъ oTчасти нa всесвЪтскатa oбш{a
кpизa, oTчaсти специaЛHo зa бългapския нapoдъ' I(aтo"
пoслtдицa oтъ lrегoвoтo HещaсHo пoпaдаHе Bъ peдo-.
вeтЬ нa пoбtденитt. A знaе сe' че едI{o нещaстиe '



вoди дpyгo' еднa кpи3a pa}кдa втopa'.втopaтa - тpетя,
}I l lикoгa бългapскиятъ tlаpoдъ Eе е имaлъ пoBeче.
HУждa oтъ бългapския кoлеКтивеtlЪ yмъ и еIIеpгия' 3a.
дa Mo)кебъpзо,безъ гoлtмI,l сътpeсeнИЯvl cЪ Пo"М€ lЛ.
кo )I(еpтBи лa пpЪхiивЬе I{aсTаЕIалI,tтЬ yсилни вpЪменa,
к a к т o  д H е с ъ .  П p Ъ с е л I l и ч е с к [ l я т ъ  в ъ п р o с ъ r "
е  в ъ п p o с ъ  з a  ) I { и B o т ъ  и  с п { ъ p т Ь  I { a  б ъ л г a p .
с к I , I я  t I а p o д ъ  I l  H е г o в a т a  д ъ p ) к a в а .  T о й  с ; к .
ществyвa oтъ oсвобo)I(деtlиетo HaсаIиъ' a Ilищo ПoЧTИ.l
yмtlo и uЪлeсъoбpазtlо He e стoреtlo 3а tlегo дo сeгa..
Мнoгo съх{aляBаl\,lъ' 'че въ HашIaтa кoнститyция JIипсвa
наpелбaтa 3a Ii,IиtIистpи безъ пopтофeйли. Инaчe биxъ
пpЪпopхuалъ дa имaме Миtlистеpъ пo пpЪселниuе.
ствoTo. Ht.l мислите ли' Че нЪкoй щЪrпе дa Mе пo-
слyшIa. ,[,o кoгaтo BЪ дpyгитъ дъpж(aви пpЬзъ yсил.
нитt вptмеНa ЕIa всесвЪтскaта вoйнa се създаДo;m
}4I,ltIисTpи нa пpЪхpaнатa' Bъop.Б.)I(еFIиеTo' .цoри 3a пpo.
пaгaHдa' y насъ r,е се зaст.Б.пихa съ тrrTyлаpи всичкI{.
п,IинистеpсКи мЪстa. И .Ц,несъ, кoгaтo пpЬживявaме
нaй-oпaсни вpЪменa, кoгaTo Hи 3аплаIIIватъ в.ктpЪшrни
и BъншIни нaпaсTи' двЬ министеpски мЬстa стoятъ,
IIe 3aети! Hе е вpЪме пopaди пapтийни i , t t lтеpесидa
oстaBяме Hapoдa сtt Bъ нaй.кpитинескитЬ вpЪмеrт,a
безпoмoщенъ !

Бългapия lloдпt,tса нa 27 I{oеMBpи .Ц'oгoвopt 3Д.
Il, l l4pa въ Hьoйи, койтo съ чл. 48 FIи 3aдлъ)кавa да
се oтка)I(e[4ъ oтъ всI,lчки пpaBa Bъpхy oTкхсНaтата,'
запaднoTракийскa чaстЬ и дa пpизнaеп,lъ oтъ H3"
пPЪдъ всичкитЬ pа3пopе)кдания' кoитo вeликитЬ
съкlзеHи и сдpy)кеHи сили щr l{aпpaвяTъ ' зa ' ней.
нитЬ теpитopии, oсoбеHo тoвa' кoетo C € oTlif lСЯ, "ЦФl

i
I

I

I
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lнaциoнaлнoстьтa нa )I(ителитЪ. 3a да не пoчyвствy.
iваrдe oбaче тФIffiстЬтa нa пъPвaтa чaсть oтъ 48.и
члеI{ъ lra дoгoBoPa 3а lr{l{pъ, великитЪ съю3HIt t'
.сдpyх(e}Iи cIt.ЛIА I|l| гарaнтиpaтъ свoбoдaтa нa икo.
).tloмичeски лебyшrетa (излaзи) нa БЪлo мope. Ус.пo.
-r,пяTa oбаче нa гapaнцI{ятa ще се yстанoвaгъ пo.
fiЪCHo.

Bенизeлoсъ oще Bъ пъpBI{я свoй дoклaдъ пo
гpъцкитЬ терI{тopиaлHи искaнI{я laяBИ| ue Гъpuия
'r съгласнa .цa даде нa Бългapия свoбoденъ l,tкotlo-
i{ичeски изxoдъ нa БЪлo мope. Bъ дoгoвopa нa
миpa е кaзaнo изpttчHo въ нл. 48, чe се гapaнти.
pатъ ЕIа Бългapия "свoбoдaтa 

нa икoнoll,tичeскI{ дe.
"бyruетa (нзхoли) нa БЪлo мope.. He знaя зaщo Кле.
ft{aнсo въ сBoетo пpЪпpoвoлI.Iтелнo пI{с!to нa oкoн.
чaтелIII,Iя дoгoвopъ 3a мнpa гoBopl,l 3a д,eбyцIе въ
€дI{HстBеI{нo числol a oчyдвa мe мнoгo ф]iкта' дътo
тoвa oбстоятелствo Еtе пpoизBeде BпечaтлеHие нI{тo
fla нaшIатa .целeгацI{я' ttt{тo нa нaшIия пepиoдичесКl{
печaтъ. Boeннoтo кoп{aндyваtlе въ 3aпаднa Tpaкия
въ свoитЬ гplt)кн за ypе)I(дaне на тaя oблaсть, lt въ

дyхa нa дoгoвopa въ Hьoйи, пoкafll,l бългapскoтo
пpaвитeлствo Дa запaзI{ мЬстa въ .Ц.едeагaчъ 3a
.свoбoднатa бългаpскa 30нa Bъ тoвa бЪлoмopскo
пpl{стaнищe. У нaсъ тaя пoкаHa се сХвaнa кpиBo I{

сe вoявt{ глaсъ въ пpесaтa дa нe бъpзaмe съ aH.

гaх(иr',teHти дoсФIffIo I{3хoда llи нa БЪлo мope. Д.o-
гoвopътъ е oбaче ясeнъ, тoй ни гaфнтиpa лебy.
lIIета' a геoгpaфскoтo yстpoйствo нa Бългapия е

TaКa' че тя имa Hy)I{дa нeпpЪменнo и най.мaлкo
oтъ двЪ .Цeбyшeтa: eдHoтo нa Изтoчнa и дpyгoтo
на 3апaднa Бългapия. 3a Изтoчнa Бългapия, oсo.

'бенo зa бaсейнa нa Мapицa, .[I.eдеaгaчъ e неoбкo-
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Bi{Mъ l{збopъ ме)I(ц'y Кавaлa н Cолyнъсъ oгледъ къItdъ

иКolloмически и Haрoдlloстни бългapскн }tFITеpесI{.

Cегa, кoгaтo въ 3апa.ц'нa Tpакия yllpаBлява.

вoеннa BлaстЬ' кaтo Bъ oбласть, кoятO пpиflaд.

ле)ки нa населеtlиетo' кoетo rкивЪе Ha !Iея' нa.

l l lетo пpaвителстBo тptбвa дa пoeil{е Ha дpaгo съp.ц-

це пoкaнaTa Нa TaМolllttoтo yпpaBлеtll,e н се пo"

гpи)I{и 3a BсичкI{ мЪpки, кoитo сх неoбxoдими зa.

бхд'aщетo прЬyспЪвaне нa бългapскaтa тъpгoвия Bъ

.II.едеaгaчъ. ПpЪгoвopитЪ съ BoеlIHoтo yapaBлeнI{е

на 3aпaд,нa Tpaкия, .цoсeх(нo икotlol\дичeския и3хoдъ

на Бългapия нa Бtлo мopе пpи .Ц.eлеагaЧЪ' I{е aн-

гaЕшрaтъ съ нищо Бългаpия Bъ нейчитЬ б

дOгoвopl{ съ Гьpшия 3a дpyги и3хoди на БЬл

въ силaтa нa IIл' 48 oтъ дoгoBopa Hаl IvIиPД.

aгaЧъ' тoлкoзъ пo-пoлезHo ц{е бхд.e зa I{aшIетo нa.

poд.lloстнo дЪлo, тoлкoзъ пo..ц'oбъpъ избo нa.

пpaвиMъ 3a мЪстотo нa пoстpoйкитЪ и иIIo

й. .. сдoбиемъ съ пpигoл,нитЪ 3a Toвa He

тpЪбвa дa зa6paвяL\{е' че зеMлиIдетo нa ,II.е eагaчъ e

бългapско, Ho тo лесIIo Мo)I(e ,ц.a стaне ч Ъзъ ви-

сoкия куpсъ нa дpaхь{I.tтЪ гъpuкo. Hе тpЪ Ba дa се

бoимъ, чe нaшIетo спopaзyп,IеI{иe сЪ запад,нoтpaкий.

ск0тo BoенIro yпpaBление' досе)I(нo бългapскaта свo.

бoднa зoнa в,Ь .Ц.едеагаlпкoтo пpllстаtl'{ще' пpЪдpЬ.

цrавa всЪкo пo.блaгoпpl,IяIro paзpЪшeние нa тpaкий-

ския Bъпpoсъ зa Бългapия.
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CъюзенитЬ и сдpyх(eнI.l Bелик}l силIl ни кa3-
[вaтъ Bъ дoгoBopа' че yслoBиятa 3a гapaнциятa kI
свoбoдaтa }Ia икollol\{t{ческитЪ дебyшeтa ще се yста.
lIoвяTЪ пo-къснo. Tъкмo oтъ Tия yслoвl!я ще зaBисI,I
дЪйствитeлнoстьтa Ha nсвoбoдaта" нa дебуIIIетaта.

l Iий сме сTaHaли вeчe пoдoзpитeлнI,l къNtъ всички
xyбaви дyMи нa изяBлeния I{ дoгoвoри. Д.лъгъ сe

liЕIaлагa oбaче нa нaшrитЪ кoIvIпете}IтHи opгаI{и дa пpo.
yчaтъ тЪ въпpoса зa тaя свoбoда въ свpъзкa съ
пo-дoбpoтo пoзнatsaне Ha пo,ЦитичeскитЪ нpaви въ
бaлкaнитЪ, и я пoдскa)кaтъ нa делегатитЬ нa вели.
китЬ сили, кoитo щe изpaбoтBaтъ тия yслoвия. Пъp-
вoтo yслoвиe зa свoбoдaтa нa J{аIIIия и3Хoдъ въ Д.e
дeaгaчъ е дa сь,tе гoсПoдapи нa ж<елЪзrIaтa линия Cви.
'ле}Iгpадъ _ .Ц.едeaгaчъ. Taя N,|4|1t4Я бёше дo ПРЪдr,r
нЪкoлкo мЬсецa нaшa. Tя е неpаздЪлнa чagгЬ oтъ

.бългаpскaта rкeлЪзнoп.х,тнa мpЪжa. Кaктo дoлнa IVlа.
pиua събиpa вoдaтa Ha [,tнoгoчI,lсленитЪ пpитoцIi и3ъ

. Бългapия, Taкa И желЪзнaтa ЛИHI4я Cвиленгpал.ъ - -

. 'Ц.едeaгaчъ cъ6нoa всички IILltILlvL на бългapсItДTa }Кс.
.пЪзнoп.ж,тна мpЪrкa въ e.Д'tlo' зa дa стигне зaсиленa
,'Д,едеaгачъ.

Bенизелoсъ въ свoeтo пI,tсМO ,цo Mи}Iистъръ.
пРЪдседaтеля Cтамболийски, кaтo пpaBI{ сpaвHениe
Ме)i(дy Б'ългapия и Пoлrшa, пpЪинauaвa бългapския

.бЬлoмopски въпpoсъ. Ний не се бopип{ъ зa дебyшe
на БЪлo Mopе' ЕIегo ни oбЪщaваruе Bенизелoсъ oще
въ пъpBия сi.! п,IеI\,Ioаpъ дo Кoнфepенuията нa

: Миpa въ Пapихсъ, тoй бн билъ гoтoвъ дa ни дaде
'сBoбoденъ l.lкoнolltически I,Iзxoдъ нa пo.Bече мЪста
въ БЬлoмopскoтo кpaйбpЪ>rсиe, стига Дa се oткa.
)I(еп,tъ oтъ БЬлoмopскaтa oблaстЬ' кoятo IIи се пaдa
'Io силатa нa нaцIетo гeoгpaфскo пoлo)т(ениe' икo-
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']Holvlическa и етIloгpaфскa вpъ3ка I{ Bъ3ъ oс'Hoвa IIа
{I{ай.I{oBатa истopия Ha.бaлкaHиTъ' въ кoятo сaMъ
"]Beн}lзелoсъ l.{Гpa вa)кнa poля. Hий пoлyчихп,rе 3а.
,падна, Tpaкия въ БyкypеIllЪ не кaтo пoбtдитеJII,I' a
кaтo пoбЪдени. A съглaсIlетo Ha Bенизeлoсa въ
. 1915 гoдинa щoТo Гъpuия дa ни дaдe дopи Кaвaлa, зa

дa спeчели HaIIIетo пpияTелствo' пoкaзBa яснo, не цЬ.
. латa БЬлoмopскa oблaсть п,Ie)Iцy Мapицa и Cтpyмa'
иN4a знaчеHие зa ГъpЦия сaМo тoгaзъ' кoгaтo Цей.

. нитЪ дъpжaBЕii{ IrlБ.)l{е се yпoятъ oтъ Hеyс.Kщест.
tsип{llя блЪнъ пдa'цкaтa п{оpскa Гъpшия дa BъзстaHoBи

'Bltзaнтия. Изглеж.ц,a, че нЬкoгaIпIIияTъ yмЪpенъ Beни.
ЗелoсЪ' кoйтo умЪеrпe дa Hе нa.ц,цЪнявa силaтa нa

"свoeтo oтечeстBo' сегa зaIДaп,IaTeHъ oTъ пoбЪдатa
нa свoитЬ съюзницil ' и пoвЪpвaлъ, че иHтpигитЪ и

, ].I клеBеTитЪ пpoтивъ бъ.пгapския нapoдъ ще oстa.
.нaтъ вЬчнo нe oсвЪтлени' се e зaбpaвилъ 14 въ сBoетo
l.Пt{CМo .ц'o п,II,lllистъpъ Cтамбoлиttскtt искa, щoтo ний
,дa се oткa}I(eМъ oтъ Tpaкия Bъ пoлзa Ha ГъpЦия,

"3a дa спeчeлиrvlъ пpиятеJIсTBoтo й' нaмЪстo Гършия
.дa сe oтI{aжи oтъ IIея' кaкTo бЬ нaпpaви,'la тя пo.

рaнo, 3a дa yдoBлеTвopи спpаведливитt искaния }Ia
България'

Геoгpaфскoтo пoлo)I(eH}Iе }Ia 3апaднa Tpaкия,
тЪснaтa икoнo}tl,Iчeскa BpъзI(a N,Igкдy }Iея и Бъл-
l,ГЕlpl4Я, знaчltтелtll{ятъ бpoй бългapи Bъ нея и тtx.
[Iaта икoнoплI.lческa п,toщЬ' кaктo и най.нoватa исTo-
pия нa бaлкaнитt, oсОбeнo pa3гpo[\4явaHeтo нa Typ.
ция' гoвopятъ ясHo 3a пpавaтa нa Бългapия Bъpхy
'3ападнa Tpaкия. BеликитЪ съeдинени и сдpy)кеtll{
"силIr пopaдИ NI}TL|BиI' кoитo ний нaпълHo }IепoзHa.
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вaD!e' oткж.сIlаха чpъ3ъ дoгoвopa 3a I{иpъ въ HЬo'
ilpt нaй-вaхrнaта ч8стЬ oтъ 3aпаднa Tpакия, пpI{.
tly.цихa НI4 Дa пoдпиlIIеIt,lъ' чe пPЪДoстaвяме тЪмъ

ще се зaмислятъ дълбoкo oщe едиIlъ п.ж,тЬ, кoгa paз.
pЪшrавaтъ oкoнчaтелHo тpaкийския Bъпpoсъ' ще,
пpЬцЪнятъ HаIIoвo нaшитЪ спpаве.цлив |4 llcКaННя 3a
теpитopиялнa цЪлoсть Id ще пpизI{aятъ пpaватa н
Бългapия въpхy 3aпaднa Tpaкия, пpaвa' кoнт
пpoизтI{Чaтъ oтъ нейнoтo влa.цЬние върхy тaя oб.
Лaсть' пpидoбитo съ съглaсиетo нa Typuия, Гъpuия
и пpЪдстaвитeлитЪ нa велI,lкитЬ cплtl въ Лoндoнъ.
Ho вЪpенъ нa мoeтo схвaщaне' щe пpoдължaвaмъ'
дa paзглeдвaмъ 3апaднa Tpaкия тъil, кaктo е тя
дI.leсъ.

Bъ пъpвaтa чaстЬ I{a Мoята скaзкa, кaтo пoсoч-
вaхъ тЬснaтa вpъзкa Mе}Iiц,y Бългapия и Запaднa
Tpaкия, кaзaxъ' чe e ь{.х.чHo дa с;KщестByва пoслЬд.
IIятa кaтo aвтolloМIlа oб'laсть. И нейнoтo пpисъеди-.
няваHe къп{ъ Гъpuия IIищo не би мo)I(лo дa пo.
}Ioгне 3a икol{oмичeскoтo й пpaвилнo с.Б,ществyвaнe.'
Aкo пoлитllческI-l МoтивI{ пptнкaтъ Дa се пpI{съе-
.Цини 3aпaднa Tpaкия къмъ Бългаpия' тo нейнoтo
аBтoнolvlнo с/xществyвaне и пpЬyспЪвaнe би сe нa.
пълIlo oс^ж'ществилo' aкo икoнoMически тя oстaнe
якo свъpзaЕIa съ Бългapия, а се paздЪли oтъ не,r
саМo пoлитI{чески. 3a дa нe пoстpaдaтъ интеpeситЬ
нa IIаселeHиетo въ цЪлa 3aпaднa Tpaкия, paздЬлeна
сегa пo нaй-нeeстeстBeнъ нaчинъ нa двъ чaстиi
тpЪбвa дa се 3aпази тЬxнaтa пpЪдишнa икoнolt{иче..



гapия oТЪ нейния нaй.естестBенЪ шзloдЪ l-оМЪ

БЬлo мopе,
Aко aвтoнoп{нoTo yпpaBлeние на З.пп'на Tра-

кия (зaеД,нo съ Ксантийско) се paзшi4Г;{ ..] 3ърх\-

Изт oч нa T paкlая, тoга3ъ икo tlo}i{ t,tч ес t\c': J LЕ-.i:]де ]: 3}.,

Baнe нa цЪлoкyпнa Tpaкия се oще IIotsеЧе ,.]:E:\.:яBa.

Ние искaхме' B,lo/tltxме се да l{i l се 0сT;э;{ Jа'

пад!{a Tpaкия цЪлa, кактo я Bлаrд5L\!е п; i - ; t  .9 i5

гoдI.Iнa BЪ силaтa нa БyкypeшкI{я дoгotsсlЕlъ. .j.икоli

нe Ьlo)I(e дa oткa)I(е' че 3aпадна Tpакltя сЪс']гаf-.q чaсТЬ

oтъ бългapскaтa 3еw1я, нe нейнoто бъл;atскс Haсе.

ленP!е е 3l{aЧителнo и нaй.пpигo.1нc ]а :.];iIi]е сТo-

пailски Tая 3еlv1я' кaTo я paзpaбст;l гРi1Ьч.];jB.. кaктG

.u*o ,o yмЪе. CамитЪ гръцКl1 дър;,tа3нш }i oбщeсТ-

веi.Iш дъйци IIpъд.и дa нaмЪpятъбезграниuнaтa т|oД-

крЪпa нa свoитЪ съIo3lIици' Ilр}tзllаБаxa Е.о p?ЗГo-

Bopъ, Bъ съчIltt!еtlия I-{ Bъ t{еi+iJ}.saрoденll aктoBе

np*"a'u нa Бългapия въpхy чaстЬ oТъ ъdaке.1oнския

и тpaкйи бЪломopскн бpЪгъ СхЩo тaкиBа при3-

IIaни't I{а fiихa тypшитЪ въпрЪки 3нaЧиТе.IнI,iятъ

3ападна Тракия,



брой нa тypскoтo нaсeле!{ие BЪ Tpaкия. Защo
сегa вe.пикитЬ съюзени и сдpy)кеtlисили нpЬзъ свo-
рrтЪ делегaTI{ вЪ Пapиrкъ лиlI]авaTъ Бългapня oтъ
rлейния нaй-естeственъ и3хoдъ къмъ БЪлo Мopе.'
Е{oгaтo 3a дpyги нapoди съ3дaвaTЪ искyстBel{нo тa-
I{ивa и3Хoди? Tyкъ сe кpI,Iе навЬpнo пoлитиКa' чи.
ятa чеpBенa I{иlIIкa лиЧи oще oTъ I-I'apигpaдскaтa
кoнфеpенцI7Я Ha пPЪдставителитЬ нa великитt сили
и се oЧеpтa oсoбeнo ясHo Bъ Бeрлинския кoнгpeсъ.
Bъ свoята к.;Kсa пoлиTиЧескa ИсTopуlя бългapскиятъ
Нapoдъ rloКaзa' чe тoй цЪни свoятa нeзaвисltмoстЬ и
ai{o }IегoBlIтЪ упpaвници мЪнявaхa бългapскатa Bън-
I,I]нa IIoлитIIка' кa,гo се сближaвaхa смЪнлиBo съ pa3-
лнчнитЬ гpyп}tpoBкIl нa eвpoпейскитЪ BелIIкI{ сили'
тo гo пpaвихa нaй.честo вЪ Bpъскa съ нeпpЬoдoли-
]iloTo ЖeЛ?Hиe y бългаpитЪ зa l{apoдtlo oбединeние.
Aкo бългapскиятъ I{иpo.ц.ъ бtшe постI,IгHaлъ свoетo
oбeдинение' 3a кoеTo l]poЛе пoтoци кpъBЬ и сe paз.
сипa ь{aTеpиaЛI{o' тa тoiа бtа стaнa.цъ нaй.свoбoдo.
любивtlя и най.сaмoстoеЕIъ нaDo.ц.ъ BЪ Бaлкaнския
IIoлyoстpoвъ.

Aзъ пoчитаIt{ъ oня М,Б.}I(ъt кoйтo Bъ Мo[,IеI{тa нa
'сI4лHo oTЧaюBaне' кoгaтo съpдцетo се I,l3пълни съ
т.a'гa пo непoстигЕIaти !IДеалI{ и i{pъвЬ l{aхлyе вЪ глa.
вaTa Пp;l сиJIенъ ядъ сpъщy чoвЬцrкaтa Heпpaвдa'
fToсeгне ЕIa )киBoтa си' нo дBа}I(ъ пб ми e Милъ otlя
]vIх'х(ъ' кoйтo умЪе лa пoтylllи Bъ себе сИ ЯДъTЪ It
!]рOгoни т.ж'гатa I{ съ yдвoеЕIa силa се 3aхBa}Iе Дa
дoгoнBa непoстигЕIатoтo и пoпpaвя paзpytllе}Ioтo. Aзъ
с}свaщanлъ дoбpъ сегaIIIнoтo безyтЪшrнo пoлoх(еllие
}na нaшjllя }Iapoдъ' знaя бoлкхцтЬ мy и кoпнЪжитt,



шo нa}Дъстo дa сe
и п{;KдpoстЬ oтъ
,сa[4o pa3пoЮKсaни кaтo
€e нaп,Iиpaxa въкове пoдъ
хoBIIo poбстBo, Bъ3к
ческI{ и дyхoBеrrъ )I(иBoтъ.
скa истopия и истopиятa Ea
дpyгI! ни дaде ypoкъ' кaIсь

сtlлa
6Aхa нe

цrЬrrе, нo
l1 ДУ.

пoлити.
: : a f  a  рoб .
.1:Ъ]tsaTI,l и

: аЗпoк.8'.
caНI4я' нaшIъ нapoдъ пoдъ oтъ чy)Iqцo
}Iapoдtlo BлияЕIие и пoкBapЕL

Hий вeче знaеп,Iъ' кaкBo за нaсъ Зa-
пaдHa Tpaкия съ свoятa долrтн ff , съ Бъ-
лoМoрскaтa НI.lзI{нa и БЪлoмopш 6fiгЬ Hищo нe
ь{o)i(е дa oпpaвдae нaшитЬ вцрЁl за нaпpЬдъ,
aкo тЬ не Bпиятъ ясеtIъ пoгде.Ф ш.тirfi 3еь{я и нa.
пpeвятъ BсиЧкo' 3a дa пoддъpщ.El Ее IIoлиTи-
ческaтa' тo ltyлтyp Ho HaциOII aлЕцЕП спшшЕскa Bръ3кa
$е)i(дy Бългapия и тaя блaгoдaтв бrш4скa облaсть.
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