
Nova Gorica, dne 9.7.2011

Gospod Dimitrij Medvedjev, Predsednik Ruske Federacije

Spoštovani predsednik RF gospod Dmitrij Medvedjev!

V  veliko čast mi je  bilo, ko mi je  letos dne 08. junija Vaš  veleposlanik dr.  Doka
Zavgajev izročil  Vašo pisno zahvalo št. 718-rp, za  našo skrb in pozornost   do
tistih sovjetskih vojakov, ki so v času druge svetovne vojne padli na ozemlju
današnje  Slovenije. Za prejeto priznanje se Vam od srca zahvaljujem, nanj bom
vedno ponosen.

V času druge svetovne vojne je na tleh današnje Slovenije veliko število Vaših
borcev, potem, ko so zbežali iz nemškega ujetništva,  vstopilo v  vrste slovenskih
partizanov.  V sklopu IX. Korpusa je bil celo  organiziran  t.i.  »Ruski bataljon«,
štel je  prek 800 mož.  Skupaj s slovenskimi partizani so se  Vaši borci  junaško
borili za našo svobodo. Žal jih je veliko padlo, največ prav v zadnjih dneh vojne, v
bitki za osvoboditev mesta Trsta. Za njih grobove danes vestno skrbi naša
borčevska organizacija in  domače prebivalstvo. Na pobudo Vašega
veleposlaništva v Sloveniji  smo pred tremi leti v spominskem parku na Trnovem
pri Novi Gorici postavili posebno spominsko ploščo.  Na  spomeniku  so v kamen
vklesana imena vseh 135 Vaših borcev, ki so tod padli za našo svobodo.

Srčno si želimo in v veliko čast bi bilo vsem nam, da bi Vaše padle borcev na
Trnovem pri Novi Gorici enkrat na leto počastili tako in na tak način,  kot se pri
Ruski kapelici  na Vršiču poklonite umrlim  ruskim ujetnikom iz prve svetovne
vojne, ki so bili  žrtve naravne nesreče.  Na Vršiču potekajo slovesnosti že 15 let in
prav je tako.  Enako čast  si zaslužijo tudi Vaši borci, ki so svoja življenja dali v
borbi proti nacifašizmu in za našo skupno evropsko svobodo. Zato predlagamo, da
bi se v času, ko poteka slovesnost na Vršiču,  poklonili tudi padlim Vašim borcem
na  Trnovem pri Novi Gorici.

V upanju in z željo, da boste našo prošnjo podprli in potrdili Vas spoštljivo
pozdravljam

Ivan Bašin


