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МЕТАФОРИТЕ НА КУЛТУРНАТА АНТРОПОЛОГИЯ
Или защо Харалан Александров нарича
«Турското робство» метафора?
За политическия аспект на задачата,
която той изпълнява, за историческата
"ИСТИНА" И ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ
МАНИПУЛАЦИИ

Александър Гочев
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ато начало малко пояснение по отношение на
терминологията. Културната антропология в поголямата част от Европа и в частност във Франция се отличава от
социалната антропология, а в САЩ
тя се включва като компонента
на по-общото понятие социокултурна антропология. Културата, включваща текстове (наративи), ритуали и свързаното с тях символично поведение,
се счита за зависима "променлива" на социалната антропология, вградена в нейния исторически и социален контекст, с
всичките си разнообразни форми, позиции, перспективи,
неясноти, конфликти и противоречия на живота на социума. Накратко, ролята на социокултурната антропология по
отношение на културата е обяснителна и в известен смисъл
направляваща. Съответно, един културен антрополог може
да бъде считан за гуру в областта на фундаментални процеси и проблеми на културата, включително за унищожаването на националната култура, например, чрез клъцване на
"корените".
На стр. 2-3
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ак е вторник. И пак
е 14-ти май. За първи път след 29 години поредния брой на
вестник „Нова Зора“ съвпада с
рождената дата на в. „Зора“, на
която е продължител. Сиреч,
днес е 30-тия рожден ден на
един и същи вестник, създаден
с една и съща цел,да бъде трибуна, в защита на всичко българско и родно, в сложния лабиринт на новите изпитания
на народа и държавата ни. И
ако Господ ни съхрани, ако ни
дари със сили и благодат, с приятели и съмишленици, ако възпре яростта на грубата сила, коварството на наемници и яничари, на майкопродавци и ненавистници, с други думи ако
чистят промисъл на сърцата ни
стигне до него и като глас на 7
милиона българи, ако се съедини в едно с незаглъхващия глас
на предците ни в молитвата за
справедливост за още неродените деца на България, значи
длъжността, която смирено
приехме – да носим упование
на надеждата и духа, низ мас-

Да помогнем на Сизиф

Минчо МИНЧЕВ
тиляния мрак на убогата ни
действителност, не свършва.
Бог не наказва когото
мрази! И това означава, че за

нас е Сизифовският камък на
дълга.
А разорение велико и загуби страшни са, Господи!
ЗОРА Е !

В жестоката българска книга на новите смутни времена,
сякаш самата отрудена ръка
на нашата майчица свята –
България, е притурила приписката: „Да се знае и помни,
когато нищите духом бяха водачи, посредствениците – гении, а безродниците се бяха
предрешили, като патриоти!...
И покачени на кокилите на греха майкопордавци и отцеругатели бяха подбрали народа ми
и като стадо го притикваха
към вълчите ями на гибелта. И
на където очи да обърнеше човек – само горест и мъка, мерзост и запустение, трева и забрава!... И пещерен хлад, откъм
безкръвните гилотини на тоталната инквизиция на духа...
И прокобен кикот над жестоките пробойни в народната
свяст! И радост Сатанинска,
от историческото безпаметство от размитите грани-

ци между доброто и злото, от
смъртно раненото мироздание
на извечните български добродетели. И когато като в нацистки концлагер гърмеше над
тревоги и безхаберия, над всичко и всички жизнерадостната
„Ода на радостта“ – като гавра за народните мъки и терзания!...“
Някога дядо Славейков,
като вопъл за пропилените на халос надежди и сили,
беше изплакал: „Не пей ми се.
Не смей ми се!...“ И с горест
беше добавил: „С клечки съм
му отварял очите на този народ...“. Непрежалимият Николай Хайтов често повтаряше
същото, но аз не съм долавял
в това му откровение укор към
народа. Болеше го и преживяваше, че няма да му стигнат
дните и че няма да може да
довърши започнатото.
На стр. 2

И

От стр. 1

ни завеща непреходното: „Загубим ли България, загубили ме всичко!“
Не зная с какъв аршин тези двама колоси на духа и на любовта към Отечеството са измервали действителността. Не зная и с каква оптика са се взирали в очертанията на неговото
бъдеще. Но ми се струва, че начеващата 30-та юбилейна година на в. „Нова Зора“, за Интелектуалния
кръг към него и ПП „Нова Зора“, за авторите и актива на вестника, не може да бъде година за празнични илюминации, за обласкаване на нечие самочувствие от досега свършеното, от измамното доволство, приспиващо сетивата, че сме устояли и че
пак ще устоим, каквото и да се случи.
Аз обаче си мисля, че нищо не е свършено, ако
не сме свършили всичко.
Ние винаги бяхме и винаги ще бъдем за българско Отечество; за български дом, за български
хляб... Сиреч, били сме за пребъдването на България.
И като хора на дългата политическа воля сме решени да водим до пълна победа битката за национално
спасение, която наченахме преди 29 години.
Ние не се разколебахме, когато през 2005г злоупотребиха за наша сметка с голямата идея на дотогавашните ни 15 годишни усилия. Употребиха я ведно
с надеждата на хиляди хора. Похитиха я за маломерните си цели на лично благополучие, маскирано със скандалджийство и формено капитуланство.
И всички те - разигравани в пошлия политически
театър, като еманация на патриотичния порив.
Ние знаехме, че това е другото име на предателството към историческия път на народа, че това приклякване пред клептоманския елит и компрадорщината, които никога не са имали Отечество и пет пари
не дават за него, не може да не доведе до отлив на доверие и енергия, до отслабване на патриотичната кауза. И наистина, да се биеш в гърдите, че си патриот, да се
снимаш до портрета на Левски със самочувствието на нов
Апостол и да служиш на развихрения либерален расизъм, и безогледен социал-дарвинизъм, значи наистина съзнателно да нанасяш смъртоносна рана на кауОт стр. 1
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т горното става
пределно ясна социалната роля на
културната антропология, роля с огромен потенциал, в частност, да манипулира поведението на
социума по най-фундаментален начин: чрез културата, по-точно чрез културния
му елит, който елит, така
или иначе, е отговорен за политическото и икономическо
поведение на социума. Използуваме думата "манипулира"
вместо "направлява" или "ръководи", защото днес това е
едва ли не главната социална роля на културната антропология в развихрилата
се информационна война.
Манипулацията на
фундаментално ниво

Направляването и ръководенето се осъществява от
тези, които финансират нейната дейност, в най-безобидния случай на ниво установки. Финансирането може
да бъде държавно, в съгласие с национална културна
политика, или чуждестранно. Последното винаги доминира ако националното
е минимално, да кажем достатъчно почти само за заплати. Има, разбира се, и отСтр. 2

Да помогнем на Сизиф

зата на родолюбието.
Ние обърнахме с горчивината тази страница,
но не се отказахме. И се заехме да разработим спасителната идея за Единия народен фронт, в новите условия от живота на Отечеството. Замислихме и
прокламирахме идеята за концентрация на националната енергия, чрез хората на социалната кауза и
патриотизма, като алтернатива за преодоляване на
все по-откровения геноцид на българската нация.
Наш беше призива за свръхусилие на всички
български родолюбци на всички хора на социалната кауза, като условие за съхраняване на народа ни
и неговата държавност.
Ние издигнахме пред управляващата коалиция,
съставена от партия ГЕРБ и Обединени патриоти,
категоричното си искане да се съобразяват с мнението на народа по съдбовните за страната ни въпроси. Направихме го от високата и открита трибуна на нашия Трети конгрес; предупредихме ги да
подхождат внимателно по въпросите за войната и
мира, които вече откровено са мотивирани с геополитически аргументи. Заклеймихме участието на
официалните институции в т.нар Букурещки клуб
на 9-те, както и все по-активната позиция на държавата ни в приближаващият се военен сблъска на
НАТО и Русия в Черноморския регион. Според нас,
те могат да имат фатални последици за народа и за
българската държава.
Осъдихме позицията и стремежа на властта да превръщат България във водещ участник в кресливия
Клуб по русофобия, както и да бъдем страна в разгарящия се геополитически пожар.
Днес съзнаваме, че всичко е било напусто, че само
с призиви няма да се доберем лесно до нова формула
за Европейския път на България. И че пътят на конфронтация с Русия е напълно абсурден, особено когато е мотивиран с „патриотични позиции“. Тогава ?...

Пред нас са сложните ходове с които силните мира
сего се опитват да наложат Истанбулската конвенция, т.нар Пакт за миграция на ООН; Ювеналното
законодателство, имплантирано като съставна част
от “Стратегия за детето”...
Както се вижда все вълчи ями по пътя на нацията и Отечеството. Главата си на бомба да сторим, ръцете си на чукове да превърнем и да излезем, както писа
Ботев „на борба със стихиите“, пак няма да е достатъчно. Ето защо нашата надежда има един адрес – разпилените, огорчените, но и решени на решителна битка
хора на социалната, на социалистическата идея. Срещу олигархическия капитализъм, унищожаващ народа ни. Ние не се отказваме от Единия народен фронт и
вярваме, че рано или късно отговорните лица в БСП
ще тръгнат към неговото осъществяване. Но защото
историческото време е сгъстено, както никога до сега,
ние бързаме да кажем, че очакваните промени в обществото ни изискват решаването на най-важния въпрос – въпросът за Съюзника! Нарочно го изписвам
с главна буква, защото е само един. И е най-важният!
Това е народът на България!... Той трябва да бъде превърнат в главен демиург на промените. Негова трябва
да бъде главната роля за спасение на Отечеството.
Мнозина биха казали, никога в българската
история народът ни не е бил по-объркан и разделен. И сигурно ще бъдат прави. Но не само аз мисля, че България се пробужда. Хиляди хора вярват в
това пробуждане. Съзнавам, колко тежък е камъка
на Сизиф, но той трябва да бъде бутан към върха.
Нали поетът точно за това усилие на Сизиф е писал:
„Сизиф скала повдига? - къде ли ще помери?
И ако той я метне, Олимп ще рухне в прах,
от тътен чак небето над нас ще затрепери!“
Да помогнем на Сизиф.
Да му дадем кураж и сила.
Той заслужава това!

МЕТАФОРИТЕ НА КУЛТУРНАТА

клонения от тази картинка,
но те са в района на флуктуациите, неизбежни за всяка
една достатъчно сложна система.
Като пример за манипулация на най-фундаментално ниво, засягаща
уникалния характер на българския цивилизационен
феномен, можем да приведем широко дискутираното поетапно преформулиране на понятието "турското робство" през "турско
иго", "османско владичество", "османска власт/управление/господство", "турско присъствие" до крайното
за момента "българо-турско съжителство". Това преформулиране е постепенен
неолиберален процес, базиращ се не на извъннаучни легенди и митове, а на
комбинация от исторически "истини" и политкоректни принципи.
Думата истина е в кавички
поради следната добре известна причина. За историческа
истина може да претендира
само резултат от оригинално
изследване на дадено минало

събитие, направено по найпрецизните методи на историческата наука, базиращо
се на новооткрити материали, документи и други артефакти, която историческа
истина е само едно най-добро приближение до така или
иначе неизвестната истина
за съответното събитие.
Публикуваните резултати от такива оригинални исторически
изследвания
съставляват и т. нар. първична историческа литература.
Всички останали публикации
в исторически аспект, обзори,
общообразователни текстове, социално-психологически и политически трактати
с претенции за историческа
обоснованост имат вторичен характер, базиращи се
на оригинални исторически изследвания. Такъв подход предлага практически неограничени възможности за
манипулации от всякакъв вид
най-малкото поради спекулативното и избирателно цитиране на "исторически факти"
и тяхното преформулиране
и интерпретация в зависимост от поставената полиВЪПРОС НА ДЕНЯ

тико-социално-психологическа задача.

Преинтерпретацията на
«Турското робство»

За илюстрация на такава
една политико-социално-психологическа задача привеждаме уводно резюме на интервю
на Дойче Веле от 15.IV.2019 с
културния антрополог Харалан Александров (*):
"Турското робство" е метафора, историческата истина е друга. Метафората "турско робство" и до днес обслужва
интересите на руския империализъм. За много българи този
мит е по-важен от историческата истина."
Политическият аспект на
задачата е очевиден и единствен - насаждане на русофобство у българите, все още
нерешен неолиберален социокултурен проблем, въпреки положените и полагани
неуморно глобални политико-информационни усилия
в пълен унисон с практиката
- разполагане на американски натовски бази в България
за противопоставяне на неизбежната и коварна руска

агресия.
Успешното решаването на
социално-психологическата
компонента на проблема породен от горната метафора
опира до необходимостта да
се преинтерпретират феномени (исторически "факти"?)
засягани, например, в романи
като "Под игото", "Време разделно" , в поезията на Ботев, в
народните творения ("Даваш
ли даваш Балканджи Йово")
и др. И това само като първа
стъпка. Като ободрителен, но
малко мекушав пример за подражание може да служи замяната на думата "негър" с "черен" в произведенията на Марк
Твен, "Том Сойер" и "Приключенията на Хъкълбери Фин",
в рамките на образователни
програми в САЩ.
Доста по-потентен ход
например е изваждането
на тези и други подобни полит-некоректни български
литературни произведения
от училищните програми,
което върви от доста време плахо и нерешително, а
трябва да бъде най-безкомпромисно завършено споед
каноните на неолибералнаброй 20, 14 май 2019 г.

та културна антропология.
А ето и

дефиницията на думата
"роб"

използувана в споменатото интервю на тема "турското робство" като метафора: "Роб означава индивид, лишен от елементарни човешки
свободи като право на придвижване, собственост и стопанска инициатива и заставен пожизнено да работи без възнаграждение за господарите си."
Националните ни герои,
Ботев и Левски, са считали,
очевидно съвършено погрешно, базирайки се някаква ненаучна дефиниция, че
става дума за турско робство. Което в контекста на политическия аспект на задачата ги прави чиста проба агенти
на руския империализъм. Едно
вече популярно алтернативно
неолиберално и политкоректно обяснение на действията
им е, че са избрали да загинат с единствената цел да станат известни (famous). Други
мнения? Няма и не може да
има! Ето на каква кауза служи социалният антрополог
Харалан Александров.
Работното неолиберално
правило е следното: Не може
да има други правилни мнения освен неолибералните!
Как работи това правило можем да се информираме от
практиките на т. нар. "Отворено общество", известно
с претенциите си, че отваря

Къде зяпа
държавата
Кеворк Кеворкян
„Турското робство е метафора, историческата истина е
друга“. Какво мислите за автора на това твърдение? Какъв
е той - обикновен сквернословец, още по-обикновен
комплексар или нещо друго?
И какви слабаци управляват държавата, та търпят подобни хули? Докачливи, ако
хвърлиш дори прашинка
върху постните им личности
- обаче толерантни към опозоряването на
Историята ни.
Навсякъде една думица да бъде казана срещу Холокоста - и ще разкостят хулигана. Преди
време в Австрия осъдиха известен британски
историк, защото си беше позволил да се усъмни в някои твърдения за Холокоста. Тук публично изнасилват Историята ни - но слабаците си мълчат.
Крайната цел е кристално ясна и единствена - постигане на масова и мигновена
рефлекторна реакция у българските граждани на коя и
да е от думите Русия, руско,
руски, руснак , водеща до заемане на отбранителна поза
по отношение на каквото и
да е действие или внушение
свързани смислово със споменатите думи с корен "рус".

Клетият арменски народ извади голям късмет, досега поне - все още някакъв местен еничарин не е казал, че арменците са си живели
райски под турския нож. Впрочем, един – Соломон Паси – почти го изговори: „Каква ни е
далаверата, та да признаваме
арменския геноцид?“ Всичко е
далавера за тия типове.
Защо се изтъпанват така
тия хора? Някакви старомомински комплекси ли начесват?
Или пък искат с тъпоумна провокация да се наврат в полезрението на публиката? Глупаво е,
защото с лилипутския си ръст
трябва да се преборят с литературната ни класика, с историческите извори, с краеведението, със свидетелствата
на чужди автори. Ами свидетелствата на народното творчество? И те ли трябва да бъдат поругани и
зачеркнати?
По-вероятната причина е, че новите еничари са огладнели и пробутват скандална теза,
за да осребрят отцеругателството си. Винаги ще се намери кой да им плати. Къде зяпа
обаче държавата? Нали сте големи приятели
с евреите – поучете се от тях.

ното действие се реализира
мигновено.
Проблемът е там, че на
съществена част от социума
мозъкът не се изключва или се
изключва със недопустимо закъснение по отношение на желаното внушавано действие.
За такива случаи има разработени две технологии. Едната е ежечасна обработка на
социума чрез информацион-

АНТРОПОЛОГИЯ
всякакви врати. С едно малко уточнение: отваря всички
врати, които счете за необходимо, като автоматично и
плътно затваря всички останали.
Последното практическо
прилагане на правилото в глобален мащаб започна да се реализира от Facebook на световната електронна сцена, затръшвайки врата след врата.
Пълно разнообразие (diversity)
се толерира и всячески се насърчава във всички направления, расово, етническо,
джендърно, но не и в идеологическото. Срещу която и да
е идеология, различна от неолибералната, се организира най-вирулентна съпротива. Инакомислието се счита
за фундаментален враг. Кой
знае защо на ум идва и друга сентенция, тази на Джордж
Оруел: "Истината се счита за
измяна в империята на лъжата. (Truth is treason in the empire
of lies)."
Пита се каква е целта на
обвързването на "турско
робство" с интересите на
руския империализъм.

Д-р Харалан Александров е преподавател в Нов български университет, член
на Института за взаимоотношения между хората и на
настоятелството на Институт «Отворено общество» София.
Работата по обработване на
социума може да се счита завършена ако се постигне първосигнален ефект както при
кучето на Павлов - звънчето
звънва и слюноотделянето
на кучето тръгва. Общото в
двата случая, на гражданина
и на кучето, е че работата на
мозъка се изключва, а внуше-
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ни комикси, в които е пределно ясно кой е добрият и кой е
лошият т.е. всякакви обяснения или доказателства са
излишни като ситуациите са
различни но не принципиално, а просто за разнообразие.
За пример могат да послужат
медиите на мъгливия Албион
и тези на Щатите, които хорово и абсолютно синхронно
отразяват със завидно постоянство поредните прегрешения и престъпления на Русия
и лично на Путин срещу цялото прогресивно човечество
или срещу част от него. Пример - аферата Скрипал. Ежедневно се дават нови подробности за «коварните руски отровители» без каквито
и да са доказателства, които,
разбира се, в един комикс са
напълно излишни, тъй като
всичко си е кристално ясно.
Даже още преди да е почнало
престъпното действие.
Логиката е следната:

ако в отровата има елемент от Периодичната система на Менделеев, то е очевидно, че са виновни руснаците, тъй като Менделе-

ев е руснак! Подходът работи
като швейцарски часовник
по отношение на поне 50%
от социума, този който, например, гледа с едно око новините докато си пие бирата в компания или играе
на карти. Критичен момент
тук е информационният комикс поток да не спира.
Само така се създава мигновен рефлекс.
За по-неподатливата на комикс информация част от социума е предназначена друга
технология, тази на приучаване на правилно мислене
още от детската градина или
още по-добре чрез засукване с майчиното мляко. За
целта е необходима начална
подготовка, базираща се на
фундаментални научни изследвания, да кажем от рода
на тези в областта на неолибералната културна антропология. На тази основа става пределно ясно, че е необходима съществена ревизия
не само на всички учебни помагала, но и на цялата учебна система. На същата тази
основа обявяването за крайно вредни романи от рода на
"Под игото" става просто автоматично, без каквито и да
са проблеми. За включването
на "Даваш ли даваш Балканджи Йово" и дума не може да
става, а за това че Левски си
е бил най-долен криминален тип и руски агент, заедно с Ботев, не може да има
никакво съмнение. Sorry!
Исторически факти.
По принцип за
работата на тази «втора
технология»

може да има финансови затруднения ако правителството на страната и
пет пари не дава за обра-

ВЪПРОС НА ДЕНЯ

зование, въпреки че гледа
най-правоверно през глобални очила и ежедневно
е информирано от най-висок амвон за перфидната и
крайно аргесивна политика
на руснаците и лично на Путин. Причината? Причината е най-тривиална - политиците са изцяло заети само
с крайно наложителната работа по собственото им преизбиране. Ситуацията обаче, не е безнадеждна, защото на помощ идват НПО-та с
чуждестранно финансиране от рода на "Отворено общество", които с най-голямо
удоволствие и експертност
се заемат с образованието.
И резултатите са налице: ограмотителни курсове за студенти приети в университетите. Тези я са чували за
"Под игото", я не!...
В името на светлото
глобално бъдеще

Остава една тънка прослойка от социума, която е
неподатлива на усилията по
линията на двете споменати по-горе технологии, прослойка потенциално крайно вредна идеологически,
но общо взето практически
безвредна по следните причини: тя е малобройна, финансово маломощна и със
сериозно ограничен достъп
до медиите. Засега може да
бъде оставена на себе си. Докога - не е ясно, но ...засега,
все още – да!
Има един аспект, на който се налага да обърнем
внимание. Ако се направи и
най-малък опит открито да
се манипулира съзнанието
на даден индивид, да кажем
по генетичен път, ще се надигне невообразим вой в неолибералните политкоректни медии за нарушаване на
най-съкровените човешки
права с последващи крути
организирани мерки по отношение на социално-икономическото добруване на
нарушителя. Странно, но
подобни действия засягащи
"съзнанието" на дадена нация чрез манипулиране на
нейната историко-културна
генетична матрица, която я
определя като уникален цивилизационен феномен, се
считат не само легитимни,
но и напълно желателни,
финансирани най-богато
по най-различни линии, които, за изненада, имат само
чуждестранни източници.
ита се защо?
И кой има полза
от това? Отговорът
е, че се желае само
доброто на един заблуден народ, който съвсем не е наясно
със собствената си история.
Която трябва да се пренапише в името на светлото глобално бъдеще. Формулирано
вече от други.

П

Стр. 3

С

поред Хегел, всички събития в историята се
случват по два пъти. Маркс отбелязва: „Оставаше да добави: първия път, като трагедия; втория – като фарс.“ Съдейки по медийната и политическа гълчава около визитата у нас на
папа Франциск, няма как да не се съгласим с автора на „Немска идеология“ Карл Маркс. Но трябва да
признаем, че българските политици – преди и след
Освобождението, са превърнали във фарс всичките си пазарлъци с Ватикана. От времето на Драган
Цанков и Йосиф Соколски, до това на Бойко Борисов.
В знаменитата творба на покойния Тончо Жечев
„Българският Великден, или страстите български“ е
описан първият опит за експлоатиране на Светия
престол за целите на българското политическо освобождение. Драган Цанков завел в Рим бившия хайдутин Йосиф Соколски, като предложил на Папата
той да го ръкоположи за български църковен глава. В замяна, обещал българите да станат католици.
Обаче старият хайдутин, като си пийнал, се загледал с
мерак в тънкото кръстче на принцесата и започнал да
разказва хайдушките си подвизи. Когато групата на
„папищашите“ се завърнала в Цариград, Петко Рачов Славейков натоварил Йосиф Соколски на един
кораб и го изпратил за Одеса. Старецът, впрочем, бил
започнал да се разкайва за стореното в Рим и инициативата на Драган Цанков се провалила. Оказало се, че
самият Цанков наистина е приел католицизма. Свободата иска жертви! А според Любен Каравелов „Свободата не ще екзарх, иска Караджата!“
Близо един век по-късно, евреинът атлантик Соломон Паси ще каже: „Майната му на православието!“. И ще докара у нас папа Йоан Павел II, уж за да
ни „амнистира“ за опита за покушение срещу него
на 13 май 1981 г.. Немъдрий Соломон беше забравил,
че тъкмо западните благодетели на неговия „Атлантически клуб“ ни бяха натопили за нещо, за което кардиналите във Ватикана са имали много по-големи основания: атентата срещу главата на Римокатолическата църква. Понеже Йоан Павел II беше
започнал да разравя финансовите и други далавери на Ватикана. Атентатът бе извършен от един турски „сив вълк“, Мехмет Али Агджа, но ЦРУ и италианските тайни служби забъркаха в него България чрез
българина Сергей Антонов, служител в бюрото на
БГА „Балкан“ в Рим. След като престоя известно време
в италиански затвор, Агджа беше върнат в Турция,
където го освободиха. А още докато беше в Италия,
папата го опрости. Докато Сергей Антонов беше освободен с аргумента „недостатъчни доказателства за
вина“, но излезе от затвора с разбита психика. По-късно почина в самота и нищета в София, без хора, като
папа Йоан Павел II, Клеър Стърлинг, Дими Паница,
Алекс Алексиев и други да изпитат някакво чувство
за вина и срам. Това не попречи на нашите политици,
водени от Дедо Цар, да славословят и посрещнат с почести точно този папа.
И ето че преди седмица пак посрещнахме и изпратихме един папа: Франциск I - първият не европеец
на престола във Ватикана. Човекът сигурно е свестен и народен, щом без страх нарушава протокола и
слиза от „папомобила“, за да се ръкува с обикновените миряни и да гали детски, вместо премиерски
глави. Само възпитанието изглежда не му позволи да
отблъсне напъните на политици безбожници да се
огреят на неговата светлина. През 80-те години у нас
беше издадена книгата „Свещеният вертеп“ на Антоан Жоган Пажес - Лео Таксил. След като прекарал години във Ватикана, той споделил публично мръсните
тайни на Светия престол, оборвайки тезата за непогрешимостта па папата. За един от папите, който по своята скромност напомня за папа Франциск, Лео Таксил
пише: „Той бил човек честен, следователно абсолютно
негоден да бъде папа!“ А за друг ще отбележи: „Той живял кратко и това било единственото добро дело в живота му!“. Така че сърдитните на Бойко Борисов по
повод на критиките за посещението на папата у нас
са неоснователни. Факт е, че лично премиерът нарече посещението политическо. Наистина, Франциск
I дойде у нас не по покана на Светия синод на БПЦ, а
по настояване на Бойко Борисов. Сиреч, дойде като
държавен глава, а не толкова като католически дуСтр. 4

ховен глава. А това, че вечерта на Гергьовден събра
на площад „Александър I“ представители на всички
вероизповедания в България, с изключение на православното, намирисва на икуменизъм и прозелитизъм. Отказът на Светия синод на БПЦ да участва
в този политически цирк беше съвсем предвидим.
Резилът остана за политиците ни, които се въртяха
край папата, като пеперуди край пламъка на свещ.
С едничката мисъл, как това ще им помогне да отклонят вниманието от поредицата гейтове и да изпратят достатъчно депутати в ЕП, за да обявят поредния си „успех“.
Ден по-рано, на летище София папата беше посрещнат от премиера Бойко Борисов, облечен както рядко се случва, в официален костюм, който май
му е отеснял. По този повод се появи анекдот, според
който едно детенце, гледайки предаването на телевизията, казало на баба си, че вижда двама папи: единият в бяло, другият-в черно. А баба му обяснила ситуацията така: „Само белият е папа, другият е Господ!“
Когато гръмнаха скандалите „Апартамент гейт“
и „Къщи за гости“, герберите обясняваха атаките
срещу управляващите с Евроизбори 2019. А визитата на папа Франциск, изпросена от Бойко Бори-

та, как нашите „божи помазаници“ обясниха на Ватиканския гълъб на мира, че отиват да преговарят
в САЩ за закупуването на изтребители F-16, които
още не се произвеждат? Явно и с миролюбието ще парадираме, както с апартаментите: докато ни хванат в
лъжа и измама. Засега все още, поне за парадите, имаме самолети и хеликоптери, които летят и при облачни
небеса. Както и зенитно ракетни комплекси, самоходна
артилерия, танкове и бронетранспортьори, които вървят на собствен ход. Засега! Но е лоша поличба фактът, че на този парад нямаше вертолет с националния трибагреник: Ми-17 падна преди година, убивайки своя екипаж!
Докога отлаганата неколкократно модернизация
на Българската армия ще бъде предизборна дъвка на
управляващите? Не е ли време генералите да се вслушат в съвета на президента Радев и да скъсат с мълчаливото си съучастничество в престъпленията на политиците към националната сигурност!?
Папата дойде, видя и си отиде: с иконите и купичката кисело мляко, подарени му от премиера. От това,
естествено, Господ не стана българин. Но употребата
на височайшата визита за реклама, не на България,
а на Бойко Борисов и неговата скапана коалиция ос-

Балканско предизборно шоу 2019:

Папа и папищаши

сов и започнала в навечерието на Гергьовден, няма
ли връзка с изборите за ЕП? Има и още как! Да оставим настрана срещите му с премиера, президента и
Светия синод на БПЦ. Да забравим и това, че тренировката за парада по случай Деня на храбростта и Българската армия бе отложена, заради спомената височайша
визита. Но не можем да пропуснем думите на Борисов,
че папата го похвалил за евроатлантическата интеграция на Западните Балкани. Когато Меркел и Макрон
се срещнаха в Берлин, за да обсъдят въпроса за Западните Балкани и тяхното евроатлантическо бъдеще, защо не поканиха балканския „евроинтегратор“, който внесе тази тема в дневния ред на българското европредседателство? Да не би скандалите
с къщите за гости, построени с европейски пари, да са
разколебали доверието им в Бойко Борисов? Случайно ли Макрон заяви, че Шенген може би трябва да се редуцира, вместо да се разширява? Кого упрекна папа Франциск, като прикани нашите политици да осигурят препитание на младежите, за да
не бягат? Ами призива му християните да отворят
сърцата си за нуждаещите се от подслон? В това ние
разчитаме призив за промяна на отношението ни
към бежанците и мигрантите, които напират към
портите на Европа? И само приятелството на Борисов
с Ердоган все още задържа мигрантския потоп. Защо
никой не навря в носа на Светия Отец „Великата българска ограда“, с която Борисов се хвали навсякъде,
въпреки че я издигнаха партньорите му от ОП?
Що се отнася до мира, за който се помоли папаСЕДМИЦА

тавя горчив вкус в устата ни. И някак си ни напомня
въпроса, който Бащата на народите Йосиф Сталин задал, след като го предупредили за влиянието на папата: „А той колко дивизии има?“ Далеч преди това Ботев
пише в стихотворението „Борба“:
„Светът навикнал хомот да влачи,
Тиранство и зло и до днес тачи;
Тежка желязна ръка целува,
Лъжливи уста слуша със вяра:
Мълчи, моли се, кога те бият,
Кожата да ти одере звярът
И кръвта да ти змии изпият,
На бога само ти се надявай:
Думай, моли се и твърдо вярвайБог не наказва, когато мрази .
Тъй върви светът! Лъжа и робство
На тая пуста земя царува!
ое от написаното не е истина и днес? Но, нито
папата, нито Макрон, Меркел или Рюте могат
да обяснят как християнските ценности ще бъдат основа на човешкия морал на фона на развихрената джендър пропаганда. А тя е стигнала до ЕП
и ООН. С неимоверни усилия нашите управници бяха
заставени да отхвърлят Истанбулската конвенция на
Съвета на Европа и Глобалния пакт за миграцията на
ООН. Но, ето че отново ни се пробутва една стратегия
за детето, която заплашва с нов кръвен данък родители, вразумяващи своите палавници с шамари.
Боже, пази България!
Петко ПЕТКОВ

К
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Голямото прецакване

О

тново ще избираме европейски депутати и се замислих какво ли беше, преди
и след и защо в голяма част от населението остава усещането за голямо пре-

цакване.
Малко като голяма любов по снимка, а
след това булката се оказва Мара общата, за която всички освен нас знаят.
Още от деветдесетте години психодесните ни размахват като бонбон намеренията на
България да влезе в ЕС и НАТО.
– Ние искахме да няма режим на тока, а получихме затваряне на блокове в АЕЦ
„Козлодуй” и цена на тока,
която направи всеки втори
българин енергийно беден.
Искахме евтино производство
на ток, а получихме „зелена”
енергия, от фотоволтаичните паркове на тези, които използваха наивността ни и
сега им плащаме.
– Ние искахме свобода на
словото, а получихме новговор и политкоректно говорене, което не ни разрешава да
казваме това, което мислим.
Вече нямаме право да назоваваме проблемите с истинските им имена. Нямаме право да казваме кои ни убиват,
изнасилват, ограбват, кои са
заплаха за нас. Имаме право
само да ги издържаме и да им
угаждаме на претенциите.
– Искахме равноправие за
всички, а се оказа, че доскорошните уж неравноправни, станаха по-пълноправни
от нас. Равноправието се оказа
розова илюзия, която в реалността се оказа задължение
да мълчиш и да спазваш нечии други права, докато ти
нямаш дори правото да възразиш.
– Искахме да се опази природата, а получихме бетон
навсякъде. Искахме зелени
гори, а получихме европейски
програми за броене на комарите за по 1,6 милиона лева.

На народ, който доскоро е мечтал за западния начин на живот, за истински „Тоблерон” и да си купува свободно дънките, които ги имаше само в „Кореком”. А след това
наивно се надявахме, че дивият капитализъм, който настъпи в България, може да
бъде озаптен от строгите и справедливи
правила на Европейския съюз. И ето, повече от десетилетие след това, установяваме, че
много, ама много сме се минали, и ЕС не е
това, което искахме.

Адв. Елена Гунчева
Вместо защита на хората, получихме защита на мечките.
Вместо разходки в гората, получихме частни гори, частни
плажове, частни имоти, изсечени безмилостно дървета.
– Искахме правосъдие,
а получихме корупция. Надявахме се ЕС да контролира тогава малкото подкупни съдии и прокурори, а получихме 90 % такива. Вместо
да осъществява контрол и да
помогне за правосъдната ни
система, ЕС си пише едни доклади, а българинът се съди
по 30 години и губи имоти,
пари и какво ли още не, заради несправедливата и корумпирана съдебна система.
Вместо справедливост, получаваме политически арести, тайни арести на възрастни и деца
и всичко това под благия поглед на Европа.
– Искахме пазари, а по-

лучихме катастрофа с икономиката ни. Защото някой
някъде беше договорил квоти. Защото ЕС има изисквания, които поставят българските производители в невъзможност да бъдат конкурентоспособни. Защото
в същността си ЕС си остана ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ
на най-силните европейски
държави, а те защитават своите производители, а нашата икономика я убиха. Забраниха ни да търгуваме с традиционни пазари като Русия, заради политическите борби на
Брюксел и Москва. Загубихме
и арабските пазари, заради безумната политика на европейските държави.
– Искахме развитие на
селското стопанство, а получихме избиване на животните и убиване на земеделието.
Вместо прочутите български

ЗА КАУЗАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО
И ПРАВДАТА
До
Г-н Минчо Минчев,
главен редактор на вестник „Нова зора“

Уважаеми г- Минчев,
риемете моите и тези на моите колеги и съмишленици поздравления за
достойния 30-ти рожден ден на вестник „Нова зора“ излязал от печат на 14
май в далечената вече 1990г.
Вестник „Нова зора“, в продължение на изминалите десетилетия, се наложи като образец и пример в българския периодичен печат за ясно и последователно отстояване на идеите и въжделенията на милиони български граждани към социална справедливост, идейна ангажираност към каузата на истината, споделената отговорност, безкомпромисната вярност на българския идеал
за национална независимост, интегритет, единение и обединение.
Вашият житейски опит, мъдрост, безпримерна деликатност и завидна принципност, Вашата упоритост и последователност в преследването на благородни
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домати, праскови, ябълки,
получихме пластмасовият
вкус на европейските ГМО
продукти.
– Искахме мир, а получихме разруха в армията, унищожаване на цялото ни въоръжение и след това покупка
на второ качество оръжие от
стратегическите ни съюзници.
– Искахме децата ни да
растат спокойно и да са сигурни в бъдещето, а получихме Истанбулска конвенция,
джендърпаради, отнемане на
деца от родителите и Стратегия за детето.
– Искахме свобода, получихме Големият брат.
– Искахме инвеститори, а
дойдоха колонизатори, които ни ограбват златото и другите метали, които изсякоха
горите ни и отровиха реките.
Които вместо европейски заплати, превърнаха работниците си в азиатски роби.
– Искахме да станем богати и доволни като западните
капиталисти, а се превърнахме в роби на труда в България и берачи на ягоди в техните уредени държави. Интелигентните, образовани и кадърни избягаха да работят за
повече пари в стратегическите ни партньорски държави, а
тук затваряме болници и хората умират от липса на лекарска помощ. В университетите
ни се учат специалисти, които след това работят в други
държави, а не тук.
– Искахме европейски пътища, а получихме най-скъпите в света и най-некачествените магистрали.
– Искахме европейски доходи, а получихме 200 лева
пенсия и хора, умрели от глад
и други, самоубили се от мизерия.
– Искахме свободен биз-

нес, а получихме капиталистически акули, близки до управляващите, които удушиха
малкият и среден бизнес.
– Искахме ЕС да контролира продажните ни политици, а се оказа, че всички са такива, а ЕС има нужда от политици, които да са послушни
и манипулируеми и за едно
конгречулейшънс готови да
продадат народа си. Българинът наивно вярваше, че ЕС
няма да позволи мафията да
управлява България, а се оказа,
че именно това е най-удобно на
Брюксел, защото не искат втори Орбан и Салвини.
– Искахме свободно движение на хора, а получихме
3 милиона избягали от България и различни на границата.
– Искахме ЕС да ни помага с пари от еврофондовете, а
се оказа, че тези пари се разпределят само между управляващите. Вместо за нови стада, за
опазване на горите на Черноморието, за приюти за бедни,
болници и училища, парите отиват за къщи за гости и
апартаменти на политиците.
И….тогава за какво? За да
имаме честта да сме „европейска” държава. За да могат
политиците да получават огромни заплати и да крадат от
еврофондовете!? За да отнемат децата ни? За да гледаме
София-прайд?
ЗА КАКВО???
реме е да си отговорим
какво точно очакваме
от Европейския съюз,
време е да поставим
НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
ДНЕВЕН РЕД, и ако се окаже,
че ЕС не може да ги даде – развод! Ако ни пуснат, разбира се,
защото, както се говори, са ни
договорили за буферна зона на
гостите на танте Меркел. И никой не се интересува от нас….

В

цели в името на общото благо на народа и българската нация бяха не само вдъхновение за сътрудниците на вестника, но и пример за подражание и
споделяне от Вашите приятели и последователи.
Драги г-н Минчев, без Вашата апостолска ангажираност към делото на вестника и идеалите, които Ви вдъхновяват, отбелязването на този 30-ти
рожден ден на вестника в периода на т.н. преход
Христо Тепавичаров
от разочарование към илюзията за възможните,
исторически необходими промени в обществения живот на България, не само
не би било възможно, но не бихме били в състояние дори да съхраним надеждата за неизбежното тържество на разума и справедливостта.
За нас, Вашите приятели е чест, да сме в обкръжението Ви и да се възползваме
от възможността да споделяме общи въжделения.
Нека 30-тия рожден ден бъде началото на ползотворно бъдеще на каузата
„Нова зора“. Пожелаваме лично здраве на главния редактор, енергия и непримиримост в борбата за възвръщане доверието в прогресивното обществено
развитие и неизбежното тържество на социалната справедливост и хуманизма.
С уважение, чест и почит,
7 / 14 май 2019 година

ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
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Влиятелен глас
на българолюбието

Т

ова според мен е вестник „Нова Зора“,
който вече 30-та година е авторитетна
трибуна на българщината.
На неговите страници именити
автори бранят от хули сътворените от народа през втората половина на отминалия век
непреходни материални и духовни ценности,
подложени на отрицание, разруха, грабеж. В Георги Йорданов
„Нова Зора“ се насърчават смели предложения за солидарност, за социална справедливост и национален прогрес.
За изминалите години вестникът се превърна в авторитетно интелектуално средище. Тук се обсъждат и публикуват идеи за добруването на хората, за достойното място на Отечеството в Европа и света. Всеки брой се търси и се чете от все повече родолюбци. Видимо е,
че в многообразното общество на българския печат „Нова Зора“ заема
непоклатимо място.
Ето защо, ние, читателите и приятелите на вестника, изказваме
похвални думи на неговия основател, издател и неизменен главен редактор - Минчо Минчев. През 80-те години талантливият поет слезе от
локомотива и с творческо умение и воля се отдаде на журналистиката
отначало във в. „Транспортен глас“, а по-късно и като главен редактор на сп. „Железопътен транспорт“. В началото на 1990г. той създаде в. „Зора“, който след 1996г вече излиза с името „Нова Зора“
В условията на нашето разделно време, в което „царица е парица“,
без да има сигурни финансови източници, Минчо Минчев надделяваше над трудностите, над предизвикателствата и успя да
превърне вестника в уникално издание, задълбочено изследващо не само историческите факти от трудната българска съдба, но
отправящо все по-тревожен и бих казал дори, провидчески взор
към изпитанията на българското бъдеще. Поетът мъжествено устоя на политическите бури, на злобата на чужди, на завистта на свои
и продължава неотклонно да следва ясните цели за отстояване на
българщината, на националната традиция, на извечните опори
на българската култура, бит и история, без които народът ни няма
бъдеще.
В тази сложна задача, която вестникът възпие - да бъде влиятелен
глас в голямото обществено дело, неговият главен редактор навреме осъзна, че сама ръка и в Дунава не може да се умие. Той привлече достойни следовници, с които съгради и продължава да отстоява
отговорното дело. Показателно е, че още в началото, в дните на найголеми изпитания до него застана забележителният патриот академик Николай Хайтов застана и цяла плеяда от най-светли имена на българската интелигенция. Неслучайно класикът на българската литература, продължава да бъде пример, морална и духовно
опора на главния редактор, за което свидетелствува присъствието му в редакционния съвет на вестника.
Нека да пожелаем на „Нова Зора“, на авторския кръг и на членовете на Редакционния съвет сполука в необходимото и благородно дело,
което вършат.

НА ЗАЗОРЯВАНЕ

А

з съм от хората, които не помнят рождените дати дори и на
най скъпите ми хора. Добре е, че
те деликатно ми напомнят за неблагодарността, която отвива на човека
същността и тя вехне ако той е ползвал
хитрост за оправдание на късата си памет. Тия дни научих, че В-к “НОВА ЗОРА“
на 14 май 2019 г. закръгля 30 календарни години. Този факт може нищо да не значи на Георги Карауланов
някого, но за мен е повод да изкажа благодарността си на Главния редактор на вестника Минчо Минчев,
за това, че отдели място в страниците на “Нова Зора” и отпечата
мои мисли за събитията на времето, както и началните ми опити да
разказвам за живота публично.
Не е в моите възможности да оценявам вестника, но аз знам
кога и от какво душата ми просветлява, знам как нежната сила на
словото се настанява в душата на човека и го калесва да мисли. Защото човек, който не мисли не е човек. Няма друга равна на словото сила, която да играе тая извънредно трудна и сложна роля
при очовечаването на човека. Аз пораснах до нивото на мислещите благодарение на ненадминатата сила на правдата. Ето
защо в-к “Нова Зора” е грял и грее в душата ми като зазоряване на нова ера, на нова епоха за Отечеството. И тя е която дава
кураж и вяра на мислещите, че утре ще съмне.
Стр. 6

Драги Минчо,
По случай 30-тия рожден ден на вестник
„Нова зора“, приеми моите най-искрени
другарски поздравления!

П

ознаваме се не от вчера, още от времето когато беше локомотивен машинист в депо София. До ден днешен ти
израсна като поет, политик и безсменен главен редактор на уважавания и обичан
вестник „Нова Зора“. Твоята честност и правдивост личат от всяка страница на вестника, който така вярно служи на българската идея. Нес-

лучайно в „Нова зора“
намериха присъствие
такива изключителни
за нацията хора като
големия Николай Хайтов, като Илчо Димитров, Георги Близнаков,
Христо Малеев...
Пожелавам на теб и
на прекрасния вестник,
Георги Караманев който винаги чета с интерес и одобрение, да
бъде все така смислен, съдържателен и верен на
идеите ни!
С уважение

14 май

30 рожден ден
За да пребъде
България

В

ече три десетилетия вестник „Нова
Зора” непоколебимо изпълнява мисията си на камбанен звън и възторжен будител на националната свяст
на хиляди свои почитатели. В тяхното съзнание всеки негов нов брой се превръща в бойно поле на битката за светлина и правда и
в храм на непобедимото оръжие, наречено
Слово. А словото, когато е заредено с могъщата сила на истината, се превръща в непревземаема крепост.
Горд съм, че от самото начало съм в редиците на нейните защитници. Аз не само
съм постоянен сътрудник, но и редовен негов читател. Най-възторжените отзиви съм
получавал за публикациите си в неговите
страници. Всяка седмица очаквам с нарастващо вълнение пристигането му наред

До
Главния редактор
на вестник „
Нова Зора“
г-н Минчо Минчев
Уважаеми г-н Минчев,
риемете моите най-сърдечни поздравления и почитания по случай 30-тия
рожден ден на вестник „Нова Зора“.
За тези години вестникът се утвърди като глашатай на правдата и развитието на
родолюбивата част на Българското общество.
Вестникът стана и флагман на ПП „Нова Зора“.
Около неговата редколегия и главен редактор се сформира идеологичен кръг от високо
интелектуални и патриотично настроени известни личности. Те през целия период на списване на вестника правдиво анализираха развитието на Българското общество и държава. Чрез
вестника те се противопоставиха срещу отри-

П

ЮБИЛЕЙ

Проф. Орлин
Загоров

с другите леви издания
като „Земя”, „Дума”, „Жарава” и сп. „Сигурност”.
Така „Нова Зора” за мен
остава нещо повече от
вестник в традиционния
смисъл на думата. Той е
четиво с трайно значение. Живея с чувството,
че ако престане да излиза,
българската национална
свяст ще загуби една могъща трибуна на поли-

тическия разум.
По случай 30-тия му юбилеен рожден ден,
пожелавам на неговия творчески екип и издател сили и воля за нови победи, за да завещаем на идните поколения една свободна,
горда, благоденстваща и единна България, с
мъдра нация, достойна дори и за най-скъпите жертви.
За да пребъде тя във вечността.
Май 2019 г.

Д-р инж. Марин
БЕЛОЕВ

цателните за България
явления. Особено на
явленията:
· Корупция в етажите на властта
·
Криминалната
приватизация на печеливша държавна собственост
· Закриването на
цели отрасли на промишлеността и енергетиката при приема-

нето ни в ЕС
· Унищожаването на кооперативното модерно земеделие
· Провокираната русофобия
Срещу тези явления в. „Нова Зора“ предложи и призова за създаването на общонароден
фронт, който да извади България от аутсайдерската позиция в Европейския съюз.
Пожелавам на Главния редактор Минчо
Минчев здраве и несекваща творческа енергия
за просперитета на в. „Нова Зора“ и ПП „Нова
Зора“!
брой 20, 14 май 2019 г.

Вярност в любовта към
България като Отечество
30 години в живота на
един човек е много време – за
30 години, човек, ако е млад,
става възрастен, а ако е възрастен – остарява, а може и да
се пресели в един друг, по-добър свят. В живота на личността три десетилетия са епоха, но
в живота на обществето, т.е. от
историческа гледна точка,
това е просто миг, изчезващо
малка величина.
Този миг, обаче, може да
бъде много важен от гледна
точка на съдържанието си.
30 год. след 1789 год. е изградена нова Франция, обърната е наопаки старата европейска карта, многобройните врагове на Наполеон
се тълпят почтително около
саркофага му, а Новото Европейско време се е утвърдило
необратимо.
30 год. след Октомврийската революция 1917 год.
вече е утвърден цял един нов
свят- победител, който дори
вече успешно заличава раните нанесени му от най-страшната война в историята на
човечеството – война, в която той е победител.
30 год. след Гражданската война в Америка – а това
е една победоносна войнареволюция – Северноамери-

канският континент е преобразен. В края на 19 – ти век опитните историци вече безпогрешно предусещат в бурно
развиващата се американска
държава бъдещия хегемон на
20-ти век.
30 год. след победоносната кадифяна лукановско-лиловска-горбачовска революция България е изправена на
ръба на Голямото Нищо. Като
извървя своите 30 стъпала
надолу, България се изправи
пред прага на историческото
небитие.
ДнесБългария се вглежда
в Бездната и съответно /знаем това от Ницше/ Бездната
се вглежда в България.
В този път към Бездната
вестник Нова Зора беше нашият Вергилий. Той добросъвестно, макар и не безстрастно ни обясняваше през кой
точно кръг на историческата
преизподня минаваме в момента, сочеше главното Зло
за деня, уличаваше поредния
предател на годината, страдаше заедно с нас и се надяваше заедно с нас.
През този исторически Миг
– Мигът на българското нищенство и убожество главният редактор на вестник „Нова
Зора“ успя да навърши свои-

Валентин Вацев
те 30 творчески редакторски
и издателски години, и по
свой убедителен, макар и не
съвсем весел начин е Победител.
Минчо Минчев е Победител в един безспорен, макар и
коварен смисъл – Той успя да
надживее всичките си противници и вербални и реални.
Твърде много душмани на
него и делото му предвещаваха скорошния край на „Нова
Зора“ и работеха безсънно за
това. Но днес той е тук между нас, а тях ги няма. Няма ги
по много убедителен начин
те не съществуват не просто физически, няма ги и морално, нито политически. И
исторически ги няма. Китай-

ЕДНА
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА
ГОДИШНИНА

Д

нес се изпълват 30 календарни години от излизането на първия брой на
в. „Нова зора” 14 май 1990г. От тогава имам честта да съм между неговите автори и мога уверено да твърдя, че «Зора» и по-късно «Нова Зора»
може да се смятат за забележително събитие в новото вестникарско
дело в България. В скучното море на българските газети „Нова зора” играе ролята не само като форум за споделяне на мнения и становища, но и като своеобразен политически организатор на мислещата част от „дълбочинния народ”
и неговата интелегенция. В очевидния смислов хаос на днешното време, в.
„Нова зора” се оказа видимия репер за посоката по която можем да намерим себе си и бъдещето на нашите деца и внуци. Именно на базата на идеите
на в. „Нова зора” се появи и партия „Нова зора” като все още неугасена светлинка на надеждата по пътя към Храма.
Може би мнозинството от българския народ е вече прекодирано. Точно за
него е реч когато го определят като “дебили”. Но най-виднния български политик отиде и по-далече нарече прекодираните „простаци” (от думата „прости”). Това особено личи от последния обществен договор „подписван” между
дебилите и властта : „Ти на мен ми дай евтина кола и възможност всяка година да почивам в Гърция, а аз няма да те притеснявам с обвинения за корупция
и беззаконие”.
Ето в какво време живеем – време на безумия ! „Живеем в свят, в който погребението е по-важно от покойника, сватбата – от любовта, външността – от ума
. Живеем в културата на опаковките, които презират съдържанието”. –това са
думи на уругвайский журналист,писател, политик – Эдуардо Галеано.
Практическата сила на в. „Нова зора” както и партия „Нова зора” е във възможброй 20, 14 май 2019 г.

ската поговорка се оказа вярна, трябва „просто” да имаш
куража да стоиш достатъчно
дълго на брега на реката на
Историята. И тя непременноще ще довлече пред краката ти когото трябва.
Не съм сигурен, че тази
победа трябва да радва истински главния редактор на
„Нова Зора“ – просто защото истинският съюзник на
Минчо Минчев е не толкова
възмездието, което отнася
неговите зложелатели, колкото Животът, който множи
неговите съмишленици. Да,
днес те не са много – посланието на Минчо Минчев е
универсално, но тези, които
съпреживяват неговото журналистическо творчество не
са много – просто защото избраните никога не са много.
Но от друга страна – къде са
днес милионите читатели на
Дума, къде са стотиците хиляди читатели на Труд? Какво
прави днес многомилионната аудитория на българските
медии? Там цари отчаянието
на историческото безвремие,
нищожността и убожеството
на живота извън Историята,
там господстват мерзостта и
запустението,
А „Нова Зора“ продължава

да излиза! И да се предава от
ръка на ръка.
Силата на този вестник е
в способността да се бори със
забвението. Да дава Надежда
от най-истински вид. Надежда без причина и без основание, защото истинската надежда е именно такава, тя е
безопорна и е сама на себе си
причина. И още – Вестникът
живее със силата на Вярата,
която всъщност е твърдата
увереност, че отвъд това, което преживяваме, непременно
има нещо друго, което няма
да бъде толкова омерзително
и безсмислено. Истинската
вяра е винаги вярата в Ново
небе и в Нова земя, вяра в
Новата Зора, която е изнесена в заглавието на вестника.
Вестникът е силен и със своето упорито свидетелстване за
силата на Любовта, при това
в нейното най-висше измерение и въплъщение – а това
е верността, упоритата вярност в любовта към България
като Отечество.
окато този вестник
упорства и докато има
хора, които са съпричастни към неговото
свидетелстване - може би мракът няма да ни погълне окончателно.

Д

ността да достигат до обществени слоеве и съсловни организации, които са недосегаеми за повечето
средства за масова информация.
Ето, ние сме пред европейски избори. Изборите са
илюзия на тези, които имат власт за тези, които нямат
власт. Но те не са панация. А, Вие не знаете с какви
нагласи отиват в европейския парламент тези които избирате. Този парламент не е българския парламент. Този парламент се грижи за Общото благо на
целия ЕС. А какво е то ? – най-много добро за найголям брой хора ! Т.е. ако дадено решение облагоЕвгени Гиндев
денствува най-много страни, гласът на България е
нищо. Значи, главния въпрос е : какво е ЕС ? И какво е становището на българските депутати ? А това малцина знаят. Но по този
въпрос не се говори, той не се обсъжда.
За какъв ЕС отиви в Брюксел „господин Х” ? За Европа на Отечествата или за
Европаейски съединени щати? За Европа на националните държави от Атлантика до Урал или за западноевропейска Европа ? За „Европа” срещу Русия или за
„Европа” заедно с Русия ? Колко хора знаят, че самото име на Съюза е лъжливо.
И е откраднато. Днешният ЕС има площ от 4 475 757 км.2 докато само европейската част на Русия е 4 300 000 км.2. За какъв Евросъюз говорим тогава?
Има много подобни въпроси, но никой не ги задава. Защото в България не е толкова страшна цензурата на властта, колкото самоцензурата на индивидуалния
разум. С тази самоцензура се бори вече 30 години в. „Нова зора” – понякога успешно, понякога не до там!
Ще завърша с един пример, който мисля, че казва всичко.
През късната есен на 1941 г. след една от бомбардировките на Москва от немската авиация, до оградата на вилата на Сталин в Кунцево пада тежка авиобомба, която не се взривява. Когато идват сапьорите с изненада устянавяват, че бомбата
няма взривател, а на неговото място неизвестна ръка е навила и пъхнала къс хартия.
И надпис на немски : „КАКВОТО МОЖЕМ, ТОВА ПРАВИМ. РОТ ФРОНТ!”
Ето, ТАКА и в такива условия работи и в. „Нова зора”. И добре, че го има!
Честит 30-ти Рожден Ден! И успешна юбилейна година!
ЮБИЛЕЙ
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НЕКА ХОРАТА
ОБИЧАТ „
НОВА ЗОРА“
И СЕ ГОРДЕЯТ
С НЕЯ

К

огато човек осъзнава, че Отечеството
трябва да бъде отстоявано, защото е застрашено и е изправено пред гибел; когато искат да му отнемат не само територията, а преди всичко да ликвидират народа,
националната идея, цивилизационната принадлежност; когато обругават вярата и обезценяват
идеалите, заради които са загивали хора и се е
проливала кръв, тогава има нужда от опора, съмишленици и съратници. Сам е трудно да се бориш, а и да убеждаваш и учиш; да показваш истината и да я браниш повече от себе си.
Опората на такъв човек е вестникът „Нова
зора“!
Добре е, когато интелектуалецът има своята трибуна, своето място, където да сподели
с читателите мисли и идеи, слово и вдъхновение. „Нова зора“ е мястото, където хора на
духа – автори и читатели се събират, съюзяват и съединяват, за да станат едно цяло – при
всичката си различност и дори противоречивост едни на други, със своето самостоятелно
мислене. И това е най-важната му нравствена характеристика на този уникален и без-

страшен вестник. На мене
тя много ми
харесва!
Не смея
да мисля как
вече цели 39
години, а от
Панко Анчев
днес започва и 30-та
юбилейна година, редакцията на вестника
и главният редактор Минчо Минчев успяват
да се удържат и съхранят в днешната, а и във
вчерашната, (а май така ще е и в утрешната)
обществена действителност. Каква устойчивост е необходима; колко сили са вложени;
каква любов към Отечеството е изпълнила
душите и сърцата на тези хора, за да издържат на изпитанията, преминавайки през тях
с мъчителните и неизбежни съмнения, колебания, страхове, отчаяния!
Но нали всичко е „после Отечеството“,
както ни е завещал великият Ботев!
Слава Богу, че съм частица от това съдружие, за да придам и аз скромни сили, енергия, идеи и думи на „Нова зора“.
Нека хората я обичат, да й се радват и да
се гордеят с нея. Нека продължава още много
и много дълги години да им говори истината и да поддържа будна съвеста им. Нека все
повече читатели да я очакват всеки вторник,
понеже имат нужда от нея!
Честит празник!
Панко Анчев
Литературен критик, литературовед, философ и публицист,
Почетен доктор на Литературния институт „Максим Горки“ - Москва

14 май

30 рожден ден
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ,
КОЯТО ТРОГВА
От първия брой на в. „Зора“ до
ден днешен съм прочитал всичко,
което е помествано в него. Защото
последователността му в отстояване
на каузата – национална и социална, е
трогателна.

П

рочитаме думите на великия революционер от „Житие Г. С. Раковскаго, написано от него самаго“, поместени под главата на вестник „Нова Зора“
и когато се запознаем с всички публикации се
уверяваме, че те са в духа на най-съкровените
му думи: „Друга обаче цел благородна – освобождение общонародно!“.
Изминалите години чертаят магистралния
път на в. „Нова Зора“ в още един вектор – социалните тежнения на Г. С. Раковски, които откриваме в писмо до бесарабския българин Иван С. Иванов. Тогава Раковски е богат
млад мъж. След излизането му от Цариградския затвор, където страда заедно с баща си,
Стр. 8

наклеветеният чорбаджия от Котел,
умният младеж заработва като авторитетен адвокат и
прекупвач на данъци. През 1849 г. отО.з. полк. Георги Й. купува Узунджовския панаир. ВъпреГеоргиев
ки личния си възход
той изповядва в писмото си до Иван С. Иванов съкровения си социален идеал: „Но колкото и да се обогатявах... нямах никакво удоволствие, понеже опознавах вся
сострадания нашего бедного народа и гледах, че
от дън попада в по-големи угнетения. Това беше
в мое сърце станало язва неизцелима“.
Ето тази „язва неизцелима“ в. „Нова
Зора“ никога не забравя, не заобикаля. В
душата ми звучат с нова сила заветните
думи на Раковски: „Твое спасение от тебе
зависи“. Затова съм редовен читател на
това най-дълбоко, социално ангажирано национално издание, което се списва
професионално и вълнуващо, с Ботевска
и Вазовска страст.
гр. София
ЮБИЛЕЙ

ТОВА
Е МОЯТ
ВЕСТНИК

Д

умите в заглавието не са казани
по повод. Не са казани и само
защото съм редовен читател на
изданието. „Нова зора“ е и моя Таньо КЛИСУРОВ
трибуна. От десетилетия публикувам
на страниците му статии, спомени, творчески потрети на писатели и поети, свои стихове. Много често моята лична позиция се
припокрива с позицията на „Нова зора“.
Има нещо може би по-важно от всичко друго написано погоре. Вестникът ме е сприятелил с десетки хора. Спирали са
ме на улицата граждани, разбрали, че сътруднича на това
издание и са изразявали радостта си, че сред стотиците заглавия в българската преса има един вестник, който се стреми да казва истината без съображения, страх или „тънки“
сметки. И сме ставали приятели. За мен това е най-ценното:
един вестник, едно издание да те сприятелява с хората, да
ви прави съмишленици.
„Нова зора“ успява да намери баланса между политиката,
хуманизма, духовността. Във всеки брой на вестника читателят може да намери поне едно стихотворение от най-талантливите представители на родната поезия. Мен като поет
това ме изпълва с куража, че поетичното слово не е загубило
смисъл, че е нужно на хората.
От десетилетия публикувам в различни издания. Следя различни вестници и списания – някои заглъхват, осъдени от
липсата на читателски интерес, други си отиват заедно с
„танцуващите само едно лято“ политически „доктрини“ на
издателите и списователите си, трети не издържат на жестоката пазарна конкуренция.
„Нова зора“ остава.
Това е моят вестник.

Твърдина на
мъдростта и разума

З

а всеки, който носи в душата си
пламъка на националното достойнство и воля за свобода и благоденствие за всички, цели три десетилетия вестник „Нова Зора” е неотменна трибуна на вярата и надеждата за светли бъднини. Три десетилетия той поддържа духа
на оптимистичния поглед към живота. Не- Стоил Фердов
говият творчески екип и интелектуален кръг
обединява талантливи автори и здравомислещи интелектуалци,
които са превърнали перото си в духовно оръжие. Във всеки
брой читателят се зарежда с нова доза вдъхновение и съзидателен патриотичен порив.
В лицето на симпатизантите на славянската идея и активните радетели на славянската духовност като културен
код на българската национална идентичност, вестник „Нова
Зора” има своите верни и последователни читатели. Всяка
сряда, когато се събират за поредното занятие на лекторията,
организирана в салона на Славянското дружество, за да дискутират с най-авторитетните политически анализатори и експерти в областта на геополитическите процеси, споделят помежду си своите възторжени впечатления от новия брой на
любимия им вестник.
Смятаме, че 30-тия рожден ден на „Нова Зора“ е подходящ
повод да изразим нашата благодарност към авторския колектив
и към неговия издател и главен редактор, големият патриот със
забележително талантливо перо г-н Минчо Минчев. През годините вестникът се превърна в нестихващо бойно поле и твърдина срещу отродителните напъни на наемници и майкопродавци. „Нова Зора“ изпълнява своята мисия да поддържа будна
съвестта на разума с най-вярното и най-вдъхновяващото послание, завещано ни от Г. С. Раковски.
Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини.
Стоил Фердов – Председател на
Славянското дружество в България
брой 20, 14 май 2019 г.

Вестник,
който
не се умори
да воюва

П

оредният брой на в.
„Нова Зора”, който излиза днес на 14 май 2019 г.,
повтаря датата на първият брой на вестника от 1990 г.
Само шест месеца след 10 ноември
1989 г., „Нова Зора“ вече навлизащ в 30-та си годишнина, неуморно и без колебание отстоя- Проф. Бончо Асенов
ва лявата социална идея в страната. Подвластен само на истината и обективността.
Пречупващ всички свои идеи през съдбата на България и българския народ. Радеещ за неговото благоденствие, за по-справедлив живот, за социална национална държава, за българщината. Болеещ за тежката икономическа и духовна криза, в която изпадна
народа ни, за демографския срив. Защитаващ болните, пенсионерите, онеправданите. Бичуващ управляващите, независимо от коя партия са, щом не мислят
за народа си, а преследват партийни и лични интереси. Нежалещ олигарсите и мафиотите. Ратуващ за
добри отношения с братска Русия. Клеймящ недъзите на западния неолиберален капитализъм и неговия антихристиянски морал. Защитаващ неистово
националната ни сигурност, родовата ни памет, историята ни, завещаното ни от българските възрожденци. Воюващ отродители и майкопродавци, с посредствеността и пошлостта, с масовото опростяване и оглупяване. Бранещ славянството, православието,
православната ни църква и тяхната ценностна система.
Неприемащ феодалните порядки, неправдата, корупцията, лъжата. Мечтаещ за възстановяване на българската индустрия и селско стопанство, на традиционната ни
образователна система, на здравеопазването, на силната ни армия и служби за сигурност. Желаещ издигане на
нивото на българската литература и изкуство. Интересуващ се само от просперитета на народа ни, от преодоляване на бедността, на несигурността, на страха, които
са го овладели. Убедително предлагащ пътища за това,
сред които е и лансираната вече от години идея за Народен фронт, като форма на концентрация на националната воля и енергия към промени, които да изведат народа
и държават ни на спасителния бряг.
И всичко това вестникът успява да постигне благодарение на привличането на един кръг от интелектуалци, които смятат за своя кауза отстояването на справедливите идеи на вестника. Които отдавна осъществяват чрез него призива на Панко Анчев /изказан в
последния му брой/ към българските интелектуалци:
„Да не участваме повече в лъжата”. Не може и да бъде
другояче, след като сред основателите и авторите на
вестника са хора като Николай Хайтов, Илчо Димитров и цяла плеяда от видни български академици,
професори, писатели, поети, политолози, социолози, анализатори, обединени от патриотични идеи и
чувства. След като негов главен редактор поетът Минчо
Минчев,който пренася през времето името на възрожденския революционер и писател поп Минчо Кънчев и
вече 30 години, въпреки неимоверните трудности,
отстоява своите и на Редакционния съвет идеи. След
като има хилядите си читатели, които ревностно подкрепят вестника. И всичко това в името на България,
на нейното бъдеще.
а мен е чест, че от 25 години съм свързан с този
вестник, че той е давал трибуна на моите леви
идеи, че той ме обвърза с този патриотичен интелектуален елит и че воюва за по-справедлив и добър живот на народа ни.

З

брой 20, 14 май 2019 г.

ЗА ЧЕСТ И СЛАВА
Някога вдъхновеният поет на
Комсомола Владимир Башев
писа:Времето лети неуловимо, времето
не знае път и брод. Нещо просто и
велико има в неговия неотменен ход.

И

понесени от този неотменен ход, понякога не усещаме как вихрено отлитат сезони, години и десетилетия.
В този смисъл бях изненадан, когато
поетът Минчо Минчев ми каза, че в. „Нова Зора“
чества 30-тия си рожден ден.
Аз обичам в. „Нова Зора“. И като негов ревностен читател и сътрудник изпитвам дълбоки и светли чувства на радост, възхита и благодарност.
Радост, че за чест и слава на България в
нейния духовен живот се въздига такава висока и отговорна трибуна. Възхита от публикациите по най-горещите проблеми на нашата
сложна, трудна и противоречива съвременност.
И благодарност, че във всеки брой на вестника присъства и поетичната „Антология Зора“,

Несъкрушима
крепост
на надеждата
ДО
Г-н Минчо Минчев
Главен редактор
До членовете на
Редакционния съвет на в-к „Нова Зора“
Уважаеми приятели,

П

риемете нашите поздравления по случай 30-тия рожден ден на списвания
от Вас вестник „Нова Зора“.
Ние, социалните хуманисти – Ваши верни читатели оценяваме голямата значимост на един от найродолюбивите,почтени и свободомислещи
вестници в днешната българска действителност, вестник „Нова Зора“.
Всяка седмица вашето творение е любимо
четиво на българските родолюбци и сторонници на социалната справедливост, на хуманизма на социалистическото общество.
Вие, непоколебимо отстоявате, със завладяващ и емоционален подход, българщината в
изконните й измерения.
Напомняте на днешните поколения голямата роля на българския народ, държава и
православна църква за развитие на славянството, чрез разпространение на писмеността и християнската култура,на делото на светите братя Кирил и Методий.
Назовавате с истинското му име петвековното безправно, унизително и мрачно съществуване на българската рая и същевременно извиквате в нашето съзнание гордост за делата на
нашите възрожденци и революционери.
Защитавате историческата истина за огромните усилия и жертви на нашия народ и
младата българска държава след Освобождението, за обединение на земите, населявани
от българското племе, в Мизия, Тракия, Македония и Добруджа.
ЮБИЛЕЙ

където
прозвучават
прекрасни стихотворения от нашите класици
и от съвременните ратници на мерената реч.
Според мен един от
най-здравите стожери
на „Нова Зора“ са страниците, посветени на
българската история,
Матей Шопкин на бранните подвизи
на нашите славни предци, на многолетната обич към братска Русия,
на „всичко българско и родно“, по думите на патриарха на българската литература Иван Вазов. И не на последно място – на ясната, категорична и неизменна родолюбива позиция
на вестника, на отстояването на високи художествени принципи, на съкровената вяра
в по-добрите бъднини на майка България...
И нека времето да лети неуловимо. И нека
бъдните сезони, години и десетилетия да бъдат озарени от благородната светлина на
„Нова Зора“!
Амин!...

Отдавате дължимата признателност
към Русия и руския
народ за огромната роля за раждането и развитието на
днешната българска
държава, поддържате братските чувства
Ст.н. инж.Александър между двата народа.
Борите се срещу
Радославов
попълзновенията на
чужди и наши поклонници на неолибералните „демократични“ ценности като джендър
идеологята, чрез които световните кукловоди
рушат хилядолетните християнски традиции,
морал и култура.
На страниците на вестника, ние вашите
читатели намираме верни отговори по въпросите на международната и местна българска политика.
Издигате постоянно глас за обединяването на българската левица, способна да даде
по добра алтернатива на днешното олигархично управление, подвластно в голяма степен на чужди интереси.
Зовете за национално обединение в името на социалносправедлива, просперираща
и защитаваща националната си идентичност и интереси България.
Г-н главен редактор, уважаеми приятели честит празник на вас и на всички ваши
сътрудници и автори на поместваните във
вестника материали.
Желаем Ви здраве, себеотрицание, мъжество и талант и занапред да държите гордо знамето на вестник „Нова Зора“.
Бъдете все така несъкрушима крепост на
надеждата !
„България над всичко!“
С другарски привет,
Ст.н. инж.Александър Радославов
Председател на ПП
„Движение за социален хуманизъм”
Народен представител от Коалиция за България в 40 и 41 ОНС на Р.България
9.05.2019 г.
Стр. 9

ОТ УПОР
(РАПЪРСКО)
“ а вий...вий сте идиоти!”
Христо Ботев

АНИБАЛ
РАДИЧЕВ

Ний се движим в света напосоки без компас и небе звездооко.
Ний сме в стрес перманентен, във шок и
май не знаем защо сме...Жестоко!
Просто супер! Ефекта на чипа.
Май такъв ни е, брат, генотипа.
Все пестим за насъщния залък
и живота ни земен е жалък.
Вечно боси и жадни, и гладни,
яко дъвчем, каквото ни падне,
но за “Бьоф Строганов” или “Фризи
не събрахме излишни мангизи.
Затова сме всеядни голтаци.
Затова сме дрипари-леваци.
Затова сме мутанти безгласни,
т.е. шерпи от клас “Тревопасни”.
Тъй, че ние по принцип сме лошите
тъпанари в панелните кошери.
А добрите герои сте вие само вие и винаги вие!
Вие, дето си хапвате здраво

от софрата на тази държава.
Вие - нашите смели апаши!
Вие - нашите мъдри търгаши!
Вие - нашите сноби мастити,
тунеядци и рой паразити,
братовчеди и близки авери все творци на безброй далавери,
подлеци и лъжци надарени,
службогонци, драскачи, кретени,
парвенюта, заформили каста,
мушмороци и мутри на власт и
шуренай-бабалъшки “династии”...
Вие просто сте сган вездесъща.
Алчността ви е кръвно присъща.
Присвоихте я тази сиротна
земя и тъй както е модно,
закрепихте законно грабежа
на безликата маса невежи.
Кадрово подредени по писти
и нива във ведомствени листи,
настървени и зли, напористи,
вий гребете нонстоп с лапи мечи
на хазната меда. Кой ви пречи?
Е, гребете до край “неразбрани”! дай Бог нещо, все пак, да остане...
Вий сте вече държавни кумири,
въплатили властта в келепир и
във депозити с множество нули.
Вий сте рупор на злостните хули,
абонати на чужд интерес и
джендър-фигури. Мъжки метреси.
Дупедавци по нрав и по сметка.
Топ-ласкатели с галещи четки.
Дерибеи и бонзи, преяли

от безбожни печалби. Нахали.
Но красиви и умни! Богати.
Ренегати от сой. Тарикати,
надробили с огризки попарата,
дето сърба беззъба България.
Вий поставихте нашата драма,
а се тюхкате, вашата мама!
Ний ви храним с труда си привичен,
но за вас сме товарни добичета.
Осребрихте всеобщата болка
арогантно и ловко. За колко?
Кой ще каже? Ще каже ли някой?
Ний отново безмълвно ще чакаме
да потънат от срам спекуулантите,
да не сплитат сплетни интригантите,
да помолят за прошка и бандите
от платени биячи...Банално,
но навярно ще плачете жално,
че света ни не е идеален...
Ще дарявате щедро парцалки ,
варива, багрила и близалки,
и локум, и чорбести каши,
та така да ви чувстваме наши,
вас, двуличните празни позьори.
Вас, елитния кръг рекетьори.
Вий изтръгнахте общия корен
и сега сте лица на позора.
Вий сте кликата местни деспоти.
Вий сте още ерзац-патриоти.
Вий, мерзавци, сте клан мафиоти,
а ний...ний сме идиотите...
“НАРОДЕ????” *

* Цитат от бележника на Васил Левски.

НИКОЯ ПАРТИЯ, ОСВЕН ПАРТИЯТА НА
ЕРДОГАН НЕ МОЖЕ ДА ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИ!

Мемориала в Горноплевенските гробища на трима съветски руски летци и един разузнавач

Хора, никога нова война!

Н

а 9-ти май пред мемориала в Горноплевенските гробища на трима съветски руски летци и един
разузнавач, възстановен от
Общинската организация на
ПП „Нова Зора“ се събраха
повече от 150 души. На тържеството организирано от
Евгения Иванова, председател на ПП „Нова Зора“ в обл.
Плевен, в Деня на победата, дойдоха хора запленени

от подвига на съветските
войни погинали в тази найжестока и човекоунищожителна война, кървава мелница на човешки животи и
съдби. Вълнуващият митиг в
прослава на 9-ти май, започна
с реквиема „Никто не забыт и
ничто не забыто!“ . Разтърсващата песен „День победы”
изпълнена от ВК „Дружба“ с
ръководител Атанаска Пеловска, от село Подем, общ.
Долна Митрополия, зададе

историческите координати
на великия подвиг на съветските хора в спасяването на
Европа и света от фашистката чума. Евгения Иванова
произнесе вълнуващо слово
и напомни за този ден, който остава незабравим за всеки
честен човек и който винаги
ще е жив в световната история. Тя поздрави всички хора
обичащи мира и работещи
неуморно за него: „Нека има
мир в Европа! Нека чувстваме

радостния глас и смях на децата! Не позволявайте нова
война, господа управници!“,
завърши словото си Евгения Иванова.
Бяха поставени цветя пред
паметните плочи на този мемориал изтръгнат от бурените на забравата, заради преклонението пред подвига на
тримата съветски летци и
разузнавача, останали завинаги на българска земя. Този
мемориал е почитан всяка го-

дина, на този ден и е превърнат в място за признателност
на плевенчани, след като от
площада, в центъра на града,
бе свален Плевенският Альоша.
Хора, бдете!
БългариЯ над всиЧко!

Турция:

В

еднага след местните избори в Турция на 31
март 2019 г., когато Висшата избирателна
комисия (YSK) разпореди да се броят отново бюлетините в десетки изборни секции в
Истанбул, Измир, Анкара, Къркларели и други населени места, вниманието ни привлече една фраза, свързана с Истанбул. Тя гласеше така: „Имамоглу спечели
изборите, сега работи за спечелване на преброяването
на гласовете“. Екрем Имамоглу е кандидатът за кмет
на Истанбул от Народнорепубликанската партия/
НРП/, който спечели с десетина хиляди гласа срещу
кандидата на управляващата Партия на справедливостта и развитието/ПСР/ Бинали Йълдъръм.
След като повторното броене на невалидните и валидните бюлетини не стопи разликата между двамата
съперници, управляващата ПСР се обърна към Висшата избирателна комисия с директно искане за анулиране на изборите за кмет в Истанбул и насрочването на нови. Подобно на нашата ЦИК, Висшата избирателна комисия на Турция, начело със Сади Гювен,
се беше сдобила с удължаване на мандата от декември 2018 г.. Това бе реализирано от правителството на ПСР, и година по-късно YSK си изплати борча, анулирайки кметските избори в Истанбул. Със 7
срещу 4 гласа тя реши изборите за кмет в мегаполиса
да се повторят на 23 юни. Единият от аргументите заслужава да бъде анализиран от психиатър: понеже някои от членовете на изборните комисии не били държавни служители, а между тях имало и хора, свързани с движението на Фетхуллах Гюлен. Според вестник
„Джумхуриет“ (07.05.2019), на заседанието на комисията, на което бе решено да се повторят изборите
в Истанбул, между представителите на ПСР и НРП
в YSK, се разразила кавга за „балдъзи и шуреи“. Представителят на управляващите Реджеп Йозел твърдял,
че за председатели на избирателни комисии са били
назначени балдъзи и шуреи на хора, членували във
Стр. 10

Фетхуллахчийската терористична организация /ФЕТО/. А
пък този на ПСР,
Хадими Якупоглу, обвинил управляващите, че
са назначили за
посланик Шабан
Дишли брат на
Екрем Имамоглу
арестувания гюленист Мехмет Дишли. Той да беше дошъл да види
ГЕРБ какви хора назначава за посланици и консули! Хвани Надежда Нейнски, удари Едвин Сугарев!
Както и да е. Заплашена от коалиционния партньор
на Ердоган, председателя на Партията на националистическото действие /ПНД/ Девлет Бахчели, че ако
дискутира Републиканския Алианс /ПСР-ПНД/, все
едно че дискутира Републиката,
Висшата изборна комисия прие
решение, с което
не само погази
правото и демокрацията, но и
постави под въпрос собствената си легитимБинали Йълдъръм
ност. Решението
й бе разкритикувано от германския президент и ЕК, а
канцлерът на Австрия Себастиан Курц направо призова за преустановяване на преговорите за членство на
Турция в ЕС. От управляващите у нас, както и от ДПС
и ДОСТ – ни вопъл, ни стон! А решението на Висшата
избирателна комисия на Турция изобилства от протиПИСАТЕЛСКА ТРИБУНА

воречия и непоследователност. Факт е, че при отварянето на урните, представителите на ПСР и ПНД в
изборните секции не са сигнализирали за никакви
нарушения и злоупотреби. Тоест, ако техният кандидат Бинали Йълдъръм бей, както го нарича Ердоган, беше спечелил, изборите щяха да бъдат обявени за редовни, демократични, прозрачни и легитимни. След като сметката на ПСР не излезе, от нейното ръководство заявиха, че някои от членовете на
избирателните комисии са били свързани с ФЕТО. Обаче в решението на Висшата избирателна комисия няма
и ред за това. От 4 бюлетини в изборните пликове, комисията е намерила за нередовна само 1 и я е анулирала. Що се отнася до неподпечатаните бюлетини, такива имаше и по време на референдума от 16 април
2017 г., но тогава същата комисия не ги обяви за невалидни. Това жонглиране с изборното законодателство породи масови протести. Опозиционната НРП декларира, че въпреки всичко, ще участва в повторните
избори и обяви мобилизация. От Истанбулската адвокатска кантора заявиха писмено: „Подозрителни са
не самите избори, а решението за тяхното касиране!“
Бившият председател на Великото национално събрание на Турция Хюсаметтин Джиндорук призова членовете на Висшата избирателна комисия да
подадат оставки („Джумхуриет“, 08.05.2019). А актрисата Бергюзар Корел, известна у нас от сериала „Приказки от 1001 нощ“, каза: „Чувствам се като боклук!“
(Джумхуриет, 07.05.2019).
ай-оригинален в критиките си към Висшата избирателна комисия беше Хайдар
Аджун от „Мармара Кепитал“. В програмата, представена от Ачил Сезен в „Блумбърг“,
той заяви: <<Въведете като чл. 1 в Конституцията
това разпореждане: „Никоя партия, освен ПСР, не може
да печели изборите!“>>.
Петко ПЕТКОВ
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Девети май – Празникът на Победата

Д

енят, в който преди 74 години бе сложен край на
най-страшната и кървава война в историята на
човечеството за поредна година
бе отбелязан пред Паметника на
Съветската армия. За да се преклонят пред подвига на героите,
пред Паметника в София дойдоха представители на дипломатическия корпус, депутати,
политици, общественици, представители на военно-патриотични и обществени организации, на творчески съюзи, руски
съотечественици, делегация от
Съвета на Федерацията на Руската федерация, ветерани от
Москва, поети от московската
организация на Съюза на руските писатели, хиляди граждани. Внушителен бе и походът на
българския „Безсмъртен полк“
начело със знамето на Победата, който тръгна от Паметника
на Незнайния воин и се вля към
множеството пред Паметника
на Съветската армия.
В 10 часа Карина Смирнова
и Венислав Емилов тържествено запалиха жертвения огън в
чест на Победата.
В словото си Н. Пр. Анатолий Макаров, извънреден и
пълномощен посланик на Руската федерация в България, по
желание на множеството произнесе своето слово без превод.
В него той призова да не забравяме войната, огромните жертви, които Русия дава за спасяването на човечеството, за
да има мир. Подчерта не само
подвига на Съветската армия,
но и приноса на българските
антифашисти в борбата срещу
ISSN 1310-8492

В 10 часа Карина Смирнова и Венислав Емилов тържествено запалиха
жертвения огън в чест на Победата.
фашизма.
В блестяща емоционална
реч Снежана Тодорова, председател на Координационен съвет „България – Русия“ се обър-

на към всички честни хора,
съпричастни с Деня на Победата, приканвайки да отдадем не
само почит, но и да не забравяме цената за нейното постига-

не. Тя изтъкна високия морален дух на руските войни, но и
на хиляди знайни и незнайни
герои от тила, обикновени хора
и учени. Всички по своему доп-

ринесли за победния 9 май със
съзнанието за бъдещето на човечеството.
Венци и цветя на признателност бяха поднесени от:
- посолствата на Руската
федерация, Азербайджан, Армения, Беларус, Венецуела,
Германия, Казахстан, Куба, Палестина, Северна Македония,
Сирия и др.
- от г-н Явор Нотев, заместник-председател на Народното
събрание и зам. предс. на партия Атака, от Парламентарната
група „БСП за България“, Националния съвет на БСП и ГС на
БСП. От Областен управител на
област София, от Политическа
партия „Нова зора“ и др.
Свои мисли и вълнения в
стих пресъздаде председателят
на Съюза на българските писатели Боян Ангелов. Свои стихове прочете и руската поетеса
Татьяна Аксенова.
оординационният съвет „България – Русия“
и Фондация „Устойчиво развитие за България“ с председател Станка Шопова и тази година се погрижиха за празничното настроение
на присъстващите с концерт от
любими български и руски песни в изпълнение на Грета Ганчева, Раиса Полякова, Николай
Манолов, хор „Планинарска песен“, Дмитрий Быстрий и Светлана Быстра, Надя Валентинова, вокален ансамбъл „Душата
пее“ към Руски клуб – София.
За тържественото отбелязване
на 9 май допринесе и професионалното участие на водещите
Красимира Събева и Николай
Манолов. Възторжената публика с радост пя любими патриотични и руски песни в чест на
Деня на Победата.

К

Венци от посолството на РФ в България и лично
от Н. Пр. Анатолий Макаров, извънреден и пълномощен посланик
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