
 

 

 

Привітання Голови Комітету Верховної Ради України 

з питань державного будівництва, регіональної 

політики та місцевого самоврядування С.Власенка 

з нагоди сторіччя з часу проведення 

Першого Курултаю кримськотатарського народу 

 

 

Дорогі наші друзі, кримськотатарський народе! 

 

Qıymetli dostlarımız, qırımtatar halqı! 

 
Qırımtatar halqınıñ millet olaraq şekillenüvinde 1917 senesi olıp keçken birinci 

Qırımtatar Milliy Qurultayınıñ  rolü pek müim edi. Bugünlik, birinci Qurultaynıñ ilk 

yüz yıllığını  qayd etip,  Qırımnıñ - Ukrainanıñ ayırılmaz qısmı olğanını añlamaq - 

ğayet emiyetlidir.  Ukrainlerniñ ve qırımtatar halqınıñ umumiy tarihiy taqdiri dostluq, 

destek, ürmet temeli ola. 

 

Національне зібрання кримськотатарського народу - Перший Курултай, що 

відбувся у листопаді 1917 року, відіграв надзвичайно важливу історичну роль у 

становленні кримськотатарського народу як нації. Відзначаючи сторіччя цієї видатної 

події, на сьогодні є важливим розуміння, що Крим – невід’ємна частини України і 

спільна історична доля українців і кримськотатарського народу є фундаментом 

дружби, підтримки, взаємоповаги.  

Одним із злочинів проти людяності, що навіки лишають слід у світовій історії, є 

насильницька сталінська депортація сотень тисяч людей з політичних і етнічних 

міркувань. Існує чимало версій щодо дійсних мотивів Кремля стосовно примусового 

переселення кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Кримського 

півострова до степів Центральної Азії, Сибіру й на Урал.  

На жаль, сьогодні знов у кримськотатарського народу намагаються забрати 

патріотизм, свободу, історичну правду, духовні надбання і цінності, позбавивши їх 

рідної землі та права голосу на ній, ідентифікації національного культурно-духовного 

надбання, але вже в інший, більш цинічний, спосіб. Проблема повернення та 

облаштування кримських татар у Криму та їхня інтеграція в українське суспільство є 

унікальною, бо не має прецедентів не тільки в Україні, але й у світі. 

Сьогодні, на моє глибоке переконання, держава Україна робить недостатньо для 

повернення території Криму під свою юрисдикцію, взяття кримськотатарського 

народу під свій протекторат, забезпечення їх прав і свобод, національного інтересу. 

Але щиро вірю, що спільними зусиллями Крим буде українським, а кримські татари 

знову відчують смак життя та радості під українським мирним небом. Ми пліч-о-пліч з 

кримськотатарським народом у боротьбі за самовизначення, свободу та демократію. 

Ми засуджуємо будь-які прояви неповаги до кримськотатарського народу, їх традицій 

та духовних надбань, а заборона Меджлісу є проявом політики російського шовінізму, 

політики тоталітаризму та окупації. 

Висловлюю слова шани кожному, хто є представником цього славного народу! 

Ваш біль – біль України. Для кожного українця ви символізуєте незламний дух 

свободи і віри у власне щастя.  



М.Джемілєв, Р.Чубаров, І. Умеров, А.Чийгоз – ви та десятки інших поборників за 

власну незалежність і права на існування, надія кожної кримськотатарської родини на 

майбутнє без репресій та насильництва, символ боротьби проти російської агресії.  

Після незаконної анексії Криму Російською Федерацією, кожен українець 

співпереживає за долю тих, хто проживає на півострові, адже російська агресія – 

цинічна та підла, злісний супостат демократії. На сьогоднішній день Україна має 

докладати ще більше зусиль до вирішення проблеми політичної та соціально-

економічної тріади – репатріації, адаптації (соціального облаштування) та інтеграції 

кримських татар в український соціокультурний та політичний простір. 

Дорогі кримські татари, щиро шануючи вашу мову і культуру, ваше право на 

самоіндентифікацію, вітаю вас зі сторіччям з часу проведення першого Курултаю 

кримськотатарського народу!  

Бажаю вам незламності у своїй боротьбі за український Крим, здоров’я, віри у 

добро та справедливість. 

 

З повагою 

 

Сергій Власенко 


