Ανάρτηση στο Facebook καλεί σε ξεσηκωμό τους μουσουλμάνους της Θράκης (;)
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Σε μια πρωτοφανή ανάρτηση γενικού ξεσηκωμού των μουσουλμάνων της Θράκης φέρεται να έχει προχωρήσει μέσω της ιστοσελίδας του στο facebook ο Σύνδεσμος Οπαδών της Γαλατασαράι στη Θράκη! Η σελίδα tourkikanea ήταν εκείνη που προχώρησε στη μετάφρασή
της, με τους Τούρκους να ζητούν από τα μέλη να διαδηλώσουν στις 24 Ιουλίου για τα αιτήματά τους!

Η ανάρτηση στη συνέχεια κατέβηκε από το facebook της λέσχης, ωστόσο το gazzetta.gr επικοινώνησε με τον διαχειριστή της σελίδας tourkikanea, η οποία έκανε τη μετάφραση και ο οποίος διαβεβαίωσε ότι μπήκε και
την είδε με τα μάτια του πριν από μερικές μέρες. Από τη στιγμή που γράφτηκε το περιεχόμενό της στα ελληνικά, αποσύρθηκε.
Αναλυτικά η μετάφραση:
«Εεεεε Τούρκε της δυτικής Θράκης !
Εάν θέλεις να ζήσεις και να συντηρήσεις τον τουρκισμό που αποτελεί την ταυτότητα και το είναι σου!
Εάν θέλεις να ανοίξουν πάλι οι ιστορικοί σου σύλλογοι με την δική τους ταυτότητα !
Εάν θέλεις να κραυγάσεις να αποδοθούνε σε εμάς τα πατροπαράδοτα βακούφια μας !
Εάν θέλεις οι εκλεγμένοι μουφτήδες να αναγνωριστούνε και να γίνουν σεβαστοί από όλους !
Εάν δεν θέλεις να θίγεται η θρησκευτική ελευθερία μέσω του νόμου των 240 ιμάμηδων !
Εάν θέλεις να ανοίξουν νηπιαγωγεία που θα παρέχουν δίγλωσση παιδεία (τουρκικά-ελληνικά) !
Εάν δεν θέλεις να απαγορεύεται στους δασκάλους μας να μιλάνε τουρκικά στα σχολεία μας !
Εάν θέλεις να αυξηθεί ο ανεπαρκής αριθμός των μειονοτικών γυμνασίων και λυκείων!
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Εάν θέλεις τα παιδιά σου να διδάσκονται από απόφοιτους Τουρκίας !
Εάν δεν θέλεις να κλείνουν τα μειονοτικά σχολεία με πρόφαση τα λίγα παιδιά !
Εάν θέλεις να ανοίξουν πια οι πύλες του δημοσίου για τους μορφωμένους νέους μας !
Εάν θέλεις να αποδοθούνε στον κόσμο τα δημευμένα αλλά μη χρησιμοποιούμενα χωράφια του γιακά !
Εάν θέλεις να αποδοθεί η υπηκοότητα στους αδερφούς μας-θύματα του άρθρου 19 !
Εάν θέλεις να αρθεί το πλαφόν του 3% που εμποδίζει την πολιτική βούληση !
Εάν δεν θέλεις οι ληστές να επιτίθενται μεταμεσονύκτια στο DEB !
Εάν δεν θέλεις να θίγεται η μνήμη του αείμνηστου ηγέτη μας Δρ. ΣΑΔΙΚ ΑΧΜΕΤ !
Εάν θέλεις να αποζημιωθούνε τα μαγαζιά που λεηλατήθηκαν το 1990 !
Εάν θέλεις να τερματισθεί η οικονομική οπισθοδρόμηση των μειονοτικών !
Εάν θέλεις να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να καταστούνε πολίτες πρώτης κατηγορίας !
Εάν θέλεις να υπηρετείς και να αγαπάς αυτή τη πατρίδα ως ισότιμος πολίτης !
ΕΕΕΕΕ ΤΟΥΡΚΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ !
Είναι ο καιρός να ξυπνήσεις από τον ύπνο της λησμονιάς !
Είναι ο καιρός να κραυγάσεις στους δρόμους για τα αιτήματα σου !
Πρέπει να ξέρεις πως τα δικαιώματα δεν δίνονται , παίρνονται !
Αυτά τα δικαιώματα είναι δικά σου, στήριξε τα !
Σήμερα είναι μέρα αλληλεγγύης, σήμερα είναι μέρα σύσφιξης !
Στήριξε την ¨ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ¨ που θα γίνει στις 24 Ιουλίου από τα γραφεία του DEB ως τον τάφο του αείμνηστου ηγέτη μας ΔΡ. ΣΑΔΙΚ ΑΧΜΕΤ !
Στήριξε την ώστε να μείνει ως σημαντική κληρονομιά στα παιδιά σου !
Στήριξε την ώστε τα παιδιά σου να έχουν ένα αύριο πιο λαμπερό !
Στήριξε την ώστε τα παιδιά σου να ζήσουν με την δική τους ταυτότητα !
Πρόγραμμα : 24 Ιουλίου Κυριακή
Ώρα 16 : Συγκέντρωση στα παλιά γραφεία του DEB
Ώρα 17 : Πορεία από το κεντρικό παράρτημα ως το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας και από εκεί στο νεκροταφείο Καφετζί.
Ώρα 18 : Μνημόσυνο επί του τάφου.
Ώρα 20 : Μεβλίτ στα κεντρικά γραφεία και βραδινό γεύμα».
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