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МЕТАФОРИТЕ НА КУЛТУРНАТА АНТРОПОЛОГИЯ

ЗОРа Е !

Или защо Харалан александров нарича
«Турското робство» метафора?

За политическия аспект на задачата, 
която той изпълнява, за историческата 

"ИСТИНа" И ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ 
маНИПУЛаЦИИ

Александър Гочев

Като начало малко пояс-
нение по отношение на 
терминологията. Култур-
ната антропология  в по-

голямата част от Европа и в част-
ност във Франция се отличава от 
социалната антропология, а в САЩ 
тя се включва  като компонента   
на по-общото понятие социокул-
турна антропология. Културата, включваща текстове (нара-
тиви), ритуали и свързаното с тях символично поведение, 
се счита за зависима "променлива" на социалната антрополо-
гия, вградена в нейния исторически и социален контекст, с 
всичките си разнообразни форми, позиции, перспективи, 
неясноти, конфликти и противоречия на живота на соци-
ума. 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 проце-
си и проблеми на културата, включително за унищожава-
нето на националната култура, например, чрез клъцване на 
"корените".

На стр. 2-3

П
ак е вторник. И пак 
е 14-ти май. За пър-
ви път след 29 годи-
ни 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 три-
буна, в защита на всичко бъл-
гарско и родно, в сложния ла-
биринт на новите изпитания 
на народа и държавата ни. И 
ако Господ ни съхрани, ако ни 
дари със сили и благодат, с при-
ятели и съмишленици, ако въз-
пре яростта на грубата сила, ко-
варството на наемници и яни-
чари, на майкопродавци и не-
навистници, с други думи ако 
чистят промисъл на сърцата ни 
стигне до него и като глас на 7 
милиона българи, ако се съеди-
ни в едно с незаглъхващия глас 
на предците ни в молитвата за 
справедливост за още нероде-
ните деца на България, значи 
длъжността, която смирено 
приехме – да носим упование 
на надеждата и духа, низ мас-

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 за-
губи страшни са, Господи!

В жестоката българска кни-
га на новите смутни времена, 
сякаш самата отрудена ръка 
на нашата майчица свята – 
България, е притурила при-
писката: „Да се знае и помни, 
когато нищите духом бяха во-
дачи, посредствениците – ге-
нии, а безродниците се бяха 
предрешили, като патриоти!... 
И покачени на кокилите на гре-
ха майкопордавци и отцеруга-
тели бяха подбрали народа ми 
и като стадо го притикваха 
към вълчите ями на гибелта. И 
на където очи да обърнеше чо-
век – само горест и мъка, мер-
зост и запустение, трева и за-
брава!... И пещерен хлад, откъм 
безкръвните гилотини на то-
талната инквизиция на духа... 
И прокобен кикот над жесто-
ките пробойни в народната 
свяст! И радост Сатанинска, 
от историческото безпамет-
ство от размитите грани-

ци между доброто и злото, от 
смъртно раненото мироздание 
на извечните български добро-
детели. И когато като в на-
цистки концлагер гърмеше над 
тревоги и безхаберия, над всич-
ко и всички жизнерадостната 
„Ода на радостта“ – като га-
вра за народните мъки и тер-
зания!...“

Някога дядо Славейков, 
като вопъл за пропилени-
те 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 на-
род...“. Непрежалимият Нико-
лай Хайтов често повтаряше 
същото, но аз не съм долавял 
в това му откровение укор към 
народа. Болеше го и преживя-
ваше, че няма да му стигнат 
дните и че няма да може да 
довърши започнатото. 

На стр. 2

Минчо МИНЧЕВ

ДА ПОМОГНЕМ НА СИзИФ
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От стр. 1

От горното става 
пределно ясна  со-
циалната роля на 
културната антро-

пология, роля с огромен по-
тенциал, в частност, да ма-
нипулира поведението на 
социума по най-фундамен-
тален начин: чрез култура-
та, по-точно чрез културния 
му елит, който елит, така 
или иначе, е отговорен за по-
литическото  и икономическо 
поведение на социума.  Изпол-
зуваме думата "манипулира" 
вместо "направлява" или "ръ-
ководи", защото днес това е 
едва ли не  главната соци-
ална роля на културната ан-
тропология в развихрилата 
се информационна война. 

Манипулацията на 
фундаментално ниво
Направляването и ръко-

воденето се осъществява от 
тези, които финансират ней-
ната дейност,   в най-безобид-
ния случай на ниво установ-
ки. Финансирането може 
да бъде държавно, в съгла-
сие с  национална културна 
политика, или чуждестран-
но. Последното винаги до-
минира ако националното 
е  минимално, да кажем до-
статъчно почти само за за-
плати. Има, разбира се, и от-

клонения от тази картинка, 
но те  са в района на флукту-
ациите, неизбежни за всяка 
една достатъчно сложна сис-
тема. 

Като пример за мани-
пулация на най-фунда-
ментално ниво, засягаща 
уникалния характер на бъ-
лгарския цивилизационен 
феномен,  можем да при-
ведем  широко дискутира-
ното поетапно преформу-
лиране на понятието "турс-
кото робство"  през "турско 
иго",  "османско владичест-
во", "османска власт/управ-
ление/господство", "турс-
ко присъствие" до крайното 
за момента  "българо-турс-
ко съжителство". Това пре-
формулиране е постепенен 
неолиберален процес, ба-
зиращ се не на извъннауч-
ни легенди и митове, а на 
комбинация от историчес-
ки "истини" и политкорек-
тни принципи.

Думата истина е в кавички 
поради следната добре извес-
тна причина. За историческа 
истина може да претендира 
само резултат от оригинално 
изследване на дадено минало 

събитие, направено по най-
прецизните методи на исто-
рическата наука, базиращо 
се на новооткрити матери-
али, документи и други ар-
тефакти, която историческа 
истина е само едно най-доб-
ро приближение до така или 
иначе неизвестната истина 
за съответното събитие. 

Публикуваните резулта-
ти от такива оригинални ис-
торически изследвания 
съставляват и т. нар. първич-
на историческа литература. 
Всички останали  публикации 
в исторически аспект, обзори, 
общообразователни тексто-
ве, социално-психологичес-
ки и политически трактати 
с претенции за историческа 
обоснованост  имат втори-
чен характер, базиращи се 
на оригинални историчес-
ки  изследвания. Такъв под-
ход предлага практически не-
ограничени възможности за  
манипулации от всякакъв вид 
най-малкото поради спекула-
тивното и  избирателно цити-
ране на "исторически факти" 
и тяхното преформулиране 
и интерпретация в зависи-
мост от поставената поли-

тико-социално-психологи-
ческа задача. 
Преинтерпретацията на 

«Турското робство»
За илюстрация на такава 

една политико-социално-пси-
хологическа задача привежда-
ме уводно резюме на интервю 
на Дойче Веле от 15.IV.2019  с 
културния антрополог Хара-
лан Александров (*):   

"Турското робство" е ме-
тафора, историческата исти-
на е друга. Метафората "тур-
ско робство" и до днес обслужва 
интересите на руския импери-
ализъм. За много българи този 
мит е по-важен от историчес-
ката истина." 

Политическият аспект на 
задачата е очевиден и единс-
твен - насаждане на русо-
фобство  у българите, все още 
нерешен неолиберален соци-
окултурен  проблем,  въпре-
ки положените и полагани 
неуморно глобални полити-
ко-информационни усилия  
в пълен унисон с практиката 
- разполагане на  американс-
ки натовски бази в България 
за противопоставяне на не-
избежната и коварна  руска 

агресия. 
Успешното решаването на 

социално-психологическата 
компонента на  проблема по-
роден от  горната метафора 
опира до  необходимостта да 
се преинтерпретират фено-
мени (исторически "факти"?)  
засягани, например, в романи 
като  "Под игото",  "Време раз-
делно" , 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 под-
ражание може да служи  замя-
ната на   думата "негър" с "че-
рен" в произведенията на Марк 
Твен,  "Том Сойер" и "Приклю-
ченията на Хъкълбери Фин", 
в рамките на образователни 
програми в САЩ.

Доста по-потентен ход 
например е изваждането  
на тези и други подобни по-
лит-некоректни  български 
литературни произведения 
от училищните програми, 
което върви от доста вре-
ме плахо и нерешително, а 
трябва да бъде най-безком-
промисно завършено споед 
каноните на неолиберална-

та културна антропология.  
А ето и 

дефиницията на думата 
"роб"

използувана в спомена-
тото интервю на тема  "тур-
ското робство" като метафо-
ра:  "Роб означава индивид, ли-
шен от елементарни  човешки 
свободи като право на придви-
жване, собственост и стопан-
ска инициатива и заставен по-
жизнено да работи без възна-
граждение за господарите си."

Националните ни герои, 
Ботев и Левски, са считали, 
очевидно съвършено пог-
решно, базирайки се няка-
ква ненаучна дефиниция, че 
става дума за турско робс-
тво. Което в контекста на по-
литическия аспект на задача-
та ги прави чиста проба агенти 
на руския империализъм. Едно 
вече популярно алтернативно 
неолиберално и политкорек-
тно обяснение на действията 
им е,  че са избрали да заги-
нат с единствената цел да ста-
нат известни (famous).  Други 
мнения? Няма и не може да 
има! Ето на каква кауза слу-
жи социалният антрополог 
Харалан Александров.

Работното неолиберално 
правило е следното: Не може 
да има други правилни мне-
ния освен неолибералните! 
Как работи това правило мо-
жем да се информираме от 
практиките на  т. нар. "От-
ворено общество",  известно 
с претенциите си, че отваря 

всякакви врати. С едно мал-
ко уточнение: отваря всички 
врати,  които счете за необ-
ходимо,  като  автоматично и 
плътно затваря всички оста-
нали. 

Последното практическо 
прилагане на правилото в гло-
бален мащаб започна да се ре-
ализира от Facebook на светов-
ната електронна сцена, за-
тръшвайки врата след врата.  
Пълно разнообразие (diversity) 
се толерира и всячески се на-
сърчава във всички направ-
ления, расово, етническо, 
джендърно, но не и в идеоло-
гическото.  Срещу която и да 
е идеология, различна от не-
олибералната, се организи-
ра най-вирулентна съпроти-
ва. Инакомислието се счита 
за фундаментален враг. Кой 
знае защо на ум идва и дру-
га сентенция, тази на Джордж 
Оруел:  "Истината се счита за 
измяна в империята на лъжа-
та. (Truth is treason in the empire 
of lies)."
Пита се каква е целта на 
обвързването на "турско 

робство" с интересите на 
руския империализъм. 

Крайната цел е кристал-
но ясна и единствена - пости-
гане на  масова и мигновена 
рефлекторна реакция у бъл-
гарските граждани  на коя и 
да е от думите Русия, руско, 
руски, руснак , водеща до за-
емане на отбранителна поза 
по отношение на каквото и 
да е действие или внушение 
свързани смислово със спо-
менатите думи с корен "рус".  

Работата по обработване на 
социума може да се счита за-
вършена ако се постигне пър-
восигнален 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-

ното действие се реализира 
мигновено.

Проблемът е там, че на 
съществена част от социума 
мозъкът не се изключва или се 
изключва със недопустимо за-
къснение по отношение на же-
ланото внушавано действие. 
За такива случаи има разра-
ботени две технологии. Ед-
ната е ежечасна обработка на 
социума чрез информацион-

ни комикси, в които е предел-
но ясно кой е добрият и кой е 
лошият т.е. всякакви обяс-
нения или доказателства са 
излишни като ситуациите са 
различни но не принципиал-
но, а  просто за разнообразие.  
За пример  могат да послужат 
медиите на мъгливия Албион 
и тези на Щатите, които хо-
рово и абсолютно синхронно 
отразяват със завидно посто-
янство поредните прегреше-
ния и престъпления на Русия 
и лично на Путин срещу ця-
лото прогресивно човечество 
или срещу част от него. При-
мер - аферата Скрипал. Еже-
дневно се дават нови под-
робности за «коварните рус-
ки 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 еле-

мент от Периодичната сис-
тема на Менделеев, то е оче-
видно, че са виновни  рус-
наците, тъй като Менделе-

ев е руснак! Подходът работи 
като швейцарски часовник 
по отношение на поне 50% 
от социума, този който, на-
пример, гледа с едно око но-
вините докато си пие би-
рата в компания или играе 
на карти. Критичен момент 
тук е информационният ко-
микс поток да не спира. 
Само така се създава мигно-
вен рефлекс. 

За по-неподатливата на ко-
микс информация част от со-
циума е предназначена друга 
технология, тази на приуча-
ване на правилно мислене 
още от детската градина или 
още по-добре чрез засуква-
не с майчиното мляко. За 
целта е необходима начална  
подготовка,  базираща се на 
фундаментални научни из-
следвания, да кажем от рода 
на тези в областта на неоли-
бералната културна антро-
пология. На тази основа ста-
ва пределно ясно, че е необ-
ходима съществена ревизия 
не само на всички учебни по-
магала, но и на цялата учеб-
на система. На същата тази 
основа обявяването за край-
но вредни романи от рода на 
"Под игото" става просто ав-
томатично, без каквито и да 
са проблеми. За включването 
на "Даваш ли даваш Балканд-
жи Йово" и дума не може да 
става, а за това че Левски си 
е бил най-долен кримина-
лен тип  и руски агент, заед-
но с Ботев,  не може да има 
никакво съмнение. Sorry! 
Исторически факти. 

По принцип за 
работата на тази «втора 

технология»
може да има финансо-

ви затруднения ако пра-
вителството на страната и 
пет пари не дава за обра-

зование, въпреки че гледа 
най-правоверно през гло-
бални  очила и  ежедневно 
е информирано от най-ви-
сок амвон за перфидната и 
крайно аргесивна политика 
на руснаците и лично на Пу-
тин. Причината? Причина-
та е най-тривиална - поли-
тиците са изцяло заети само 
с крайно наложителната ра-
бота по собственото им пре-
избиране. Ситуацията оба-
че, не е безнадеждна, защо-
то на помощ идват НПО-та с 
чуждестранно финансира-
не от рода на "Отворено об-
щество", които с най-голямо 
удоволствие и експертност 
се заемат с образованието. 
И резултатите са налице: ог-
рамотителни курсове за сту-
денти приети в универси-
тетите. Тези я са чували за 
"Под игото", я не!...  

В името на светлото 
глобално бъдеще

Остава една тънка про-
слойка от социума, която е 
неподатлива на усилията по 
линията на двете спомена-
ти по-горе технологии, про-
слойка потенциално край-
но вредна идеологически, 
но общо взето практически 
безвредна по следните при-
чини: тя е малобройна, фи-
нансово маломощна и със 
сериозно ограничен достъп 
до медиите.  Засега може да 
бъде оставена на себе си. До-
кога - не е ясно, но ...засега, 
все още – да! 

Има един аспект, на кой-
то 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 на-
дигне невообразим вой в не-
олибералните политкорект-
ни медии за нарушаване на 
най-съкровените човешки 
права с последващи крути 
организирани мерки по от-
ношение на социално-ико-
номическото добруване на 
нарушителя. Странно, но 
подобни действия засягащи 
"съзнанието" на дадена на-
ция чрез манипулиране на 
нейната историко-културна 
генетична матрица, която я 
определя като уникален ци-
вилизационен феномен, се 
считат не само легитимни, 
но и напълно желателни, 
финансирани най-богато  
по най-различни линии, ко-
ито, за изненада, имат само 
чуждестранни източници. 

П
ита се защо? 

И кой има полза 
от това?  Отговорът 
е, че се желае само 

доброто на един заблуден на-
род, който съвсем не е наясно 
със собствената си  история. 
Която трябва да се пренапи-
ше в името на светлото гло-
бално бъдеще. Формулирано 
вече от други.

Къде зяпа 
държавата

Кеворк КЕВОРКяН

„Турското робство е мета-
фора, историческата истина е 
друга“. Какво мислите за авто-
ра на това твърдение? Какъв 
е той - обикновен сквернос-
ловец, още по-обикновен 
комплексар или нещо друго?

И какви слабаци управля-
ват държавата, та търпят по-
добни хули? Докачливи, ако 
хвърлиш дори прашинка 
върху постните им личности 
- обаче толерантни към опозоряването на 
Историята ни.

Навсякъде една думица да бъде казана сре-
щу Холокоста - и ще разкостят хулигана. Преди 
време в Австрия осъдиха известен британски 
историк, защото си беше позволил да се усъм-
ни в някои твърдения за Холокоста. Тук пуб-
лично изнасилват Историята ни - но слаба-
ците си мълчат.

Клетият арменски народ извади голям къс-
мет, досега поне - все още някакъв местен ени-
чарин не е казал, че арменците са си живели 
райски под турския нож. Впрочем, един – Со-
ломон 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 старомо-
мински комплекси ли начесват? 
Или пък искат с тъпоумна про-
вокация да се наврат в полезре-
нието на публиката? Глупаво е, 
защото с лилипутския си ръст 
трябва да се преборят с лите-
ратурната ни класика, с исто-
рическите извори, с краеве-
дението, със свидетелствата 
на чужди автори. Ами свиде-
телствата на народното твор-

чество? И те ли трябва да бъдат поругани и 
зачеркнати?

По-вероятната причина е, че новите енича-
ри са огладнели и пробутват скандална теза, 
за да осребрят отцеругателството си. Вина-
ги ще се намери кой да им плати. Къде зяпа 
обаче държавата? Нали сте големи приятели 
с евреите – поучете се от тях. 

От стр. 1

И ни завеща непреходното: „Загубим ли Бъл-
гария, загубили ме всичко!“

Не зная с какъв аршин тези двама ко-
лоси на духа и на любовта към Отечество-

то са измервали действителността. Не зная и с как-
ва оптика са се взирали в очертанията на неговото 
бъдеще. Но ми се струва, че начеващата 30-та юби-
лейна година на в. „Нова Зора“, за Интелектуалния 
кръг към него и ПП „Нова Зора“, за авторите и ак-
тива на вестника, не може да бъде година за праз-
нични илюминации, за обласкаване на нечие само-
чувствие от досега свършеното, от измамното до-
волство, 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 бъл-
гарско Отечество; за български дом, за български 
хляб... Сиреч, били сме за пребъдването на България. 
И като хора на дългата политическа воля сме реше-
ни да водим до пълна победа битката за национално 
спасение, която наченахме преди 29 години. 

Ние не се разколебахме, когато през 2005г злоупо-
требиха за наша сметка с голямата идея на дотога-
вашните ни 15 годишни усилия. Употребиха я ведно 
с надеждата на хиляди хора. Похитиха я за мало-
мерните си цели на лично благополучие, маскира-
но 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 предател-
ството към историческия път на народа, че това при-
клякване пред клептоманския елит и компрадорщи-
ната, които никога не са имали Отечество и пет пари 
не дават за него, не може да не доведе до отлив на до-
верие и енергия, до отслабване на патриотичната ка-
уза. 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 раси-
зъм, и безогледен социал-дарвинизъм, значи наисти-
на съзнателно да нанасяш смъртоносна рана на кау-

зата на родолюбието. 
Ние обърнахме с горчивината тази страница, 

но не се отказахме. И се заехме да разработим спа-
сителната идея за Единия народен фронт, в нови-
те условия от живота на Отечеството. Замислихме и 
прокламирахме идеята за концентрация на нацио-
налната 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 социална-
та 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 мне-
нието на народа по съдбовните за страната ни въ-
проси. Направихме го от високата и открита трибу-
на на нашия Трети конгрес; предупредихме ги да 
подхождат внимателно по въпросите за войната и 
мира, които вече откровено са мотивирани с геопо-
литически аргументи. Заклеймихме участието на 
официалните институции в т.нар Букурещки клуб 
на 9-те, както и все по-активната позиция на дър-
жавата 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 пре-
връщат България във водещ участник в кресливия 
Клуб по русофобия, както и да бъдем страна в разга-
рящия 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 кон-
фронтация с Русия е напълно абсурден, особено ко-
гато е мотивиран с „патриотични позиции“. Тогава ?... 

Пред нас са сложните ходове с които силните мира 
сего се опитват да наложат Истанбулската конвен-
ция, 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 нация-
та и Отечеството. Главата си на бомба да сторим, ръце-
те си на чукове да превърнем и да излезем, както писа 
Ботев „на борба със стихиите“, пак няма да е достатъч-
но. Ето защо нашата надежда има един адрес – разпи-
лените, огорчените, но и решени на решителна битка 
хора на социалната, на социалистическата идея. Сре-
щу олигархическия капитализъм, унищожаващ наро-
да 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 об-
ществото ни изискват решаването на най-важния въ-
прос – 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 пре-
върнат 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 разде-
лен. И сигурно ще бъдат прави. Но не само аз ми-
сля, 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!

Д-р Харалан Александ-
ров е преподавател в Нов бъ-
лгарски университет, член 
на Института за взаимоот-
ношения между хората и на 
настоятелството на Инсти-
тут «Отворено общество» - 
София.

ДА ПОМОГНЕМ НА СИзИФ

МЕТАФОРИТЕ НА КУЛТУРНАТА АНТРОПОЛОГИЯ



 брой 20, 14 май 2019 г.  брой 20, 14 май 2019 г.Стр. 4 Стр. 5СЕДмИЦа ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ

Според Хегел, всички събития в историята се 
случват по два пъти. Маркс отбелязва: „Ос-
таваше да добави: първия път, като траге-
дия; втория – като фарс.“ Съдейки по медий-

ната и политическа гълчава около визитата у нас на 
папа Франциск, няма как да не се съгласим с авто-
ра на „Немска идеология“ Карл Маркс. Но трябва да 
признаем, че българските политици – преди и след 
Освобождението, са превърнали във фарс всички-
те си пазарлъци с Ватикана. От времето на Драган 
Цанков и Йосиф Соколски, до това на Бойко Бори-
сов. 

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 ос-
вобождение. Драган Цанков завел в Рим бившия хай-
дутин Йосиф Соколски, като предложил на Папата 
той да го ръкоположи за български църковен гла-
ва. 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 Ра-
чов Славейков натоварил Йосиф Соколски на един 
кораб и го изпратил за Одеса. Старецът, впрочем, бил 
започнал да се разкайва за стореното в Рим и инициа-
тивата на Драган Цанков се провалила. Оказало се, че 
самият Цанков наистина е приел католицизма. Свобо-
дата иска жертви! А според Любен Каравелов „Сво-
бодата не ще екзарх, иска Караджата!“

Близо един век по-късно, евреинът атлантик Со-
ломон Паси ще каже: „Майната му на православие-
то!“. 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 „Ат-
лантически клуб“ ни бяха натопили за нещо, за кое-
то кардиналите във Ватикана са имали много по-го-
леми основания: атентата срещу главата на Римо-
католическата църква. Понеже Йоан Павел II беше 
започнал да разравя финансовите и други далаве-
ри на Ватикана. Атентатът бе извършен от един тур-
ски „сив вълк“, Мехмет Али Агджа, но ЦРУ и италиан-
ските 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 осво-
боден с аргумента „недостатъчни доказателства за 
вина“, но излезе от затвора с разбита психика. По-къс-
но 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 по-
чести точно този папа. 

И ето че преди седмица пак посрещнахме и изпра-
тихме един папа: Франциск I - първият не европеец 
на престола във  Ватикана. Човекът сигурно е свес-
тен и народен, щом без страх нарушава протокола и 
слиза от „папомобила“, за да се ръкува с обикнове-
ните 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 Анто-
ан Жоган Пажес - Лео Таксил. След като прекарал го-
дини във Ватикана, той споделил публично мръсните 
тайни на Светия престол, оборвайки тезата за непогре-
шимостта па папата. За един от папите, който по своя-
та скромност напомня за папа Франциск, Лео Таксил 
пише: „Той бил човек честен, следователно абсолютно 
негоден да бъде папа!“ А за друг ще отбележи: „Той жи-
вял кратко и това било единственото добро дело в жи-
вота му!“. Така че сърдитните на Бойко Борисов по 
повод на критиките за посещението на папата у нас 
са неоснователни. Факт е, че лично премиерът наре-
че 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 ду-

ховен глава. А това, че вечерта на Гергьовден събра 
на площад „Александър I“ представители на всички 
вероизповедания в България, с изключение на пра-
вославното, намирисва на икуменизъм и прозели-
тизъм. 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 от-
клонят вниманието от поредицата гейтове и да из-
пратят достатъчно депутати в ЕП, за да обявят по-
редния си „успех“.

Ден по-рано, на летище София папата беше по-
срещнат от премиера Бойко Борисов, облечен как-
то рядко се случва, в официален костюм, който май 
му е отеснял. По този повод се появи анекдот, според 
който едно детенце, гледайки предаването на телевизи-
ята, казало на баба си, че вижда двама папи: едини-
ят в бяло, другият-в черно. А баба му обяснила ситу-
ацията 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 визи-
тата на папа Франциск, изпросена от Бойко Бори-

сов и започнала в навечерието на Гергьовден, няма 
ли връзка с изборите за ЕП? Има и още как! Да ос-
тавим настрана срещите му с премиера, президента и 
Светия синод на БПЦ. Да забравим и това, че трениров-
ката за парада по случай Деня на храбростта и Българ-
ската армия бе отложена, заради спомената височайша 
визита. Но не можем да пропуснем думите на Борисов, 
че папата го похвалил за евроатлантическата интегра-
ция на Западните Балкани. Когато Меркел и Макрон 
се срещнаха в Берлин, за да обсъдят въпроса за За-
падните Балкани и тяхното евроатлантическо бъ-
деще, защо не поканиха балканския „евроинтегра-
тор“, който внесе тази тема в дневния ред на бъл-
гарското европредседателство? Да не би скандалите 
с къщите за гости, построени с европейски пари, да са 
разколебали доверието им в Бойко Борисов? Слу-
чайно ли Макрон заяви, че Шенген може би тряб-
ва да се редуцира, вместо да се разширява? Кого уп-
рекна папа Франциск, като прикани нашите поли-
тици 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 бъл-
гарска ограда“, с която Борисов се хвали навсякъде, 
въпреки че я издигнаха партньорите му от ОП?

Що се отнася до мира, за който се помоли папа-

та, как нашите „божи помазаници“ обясниха на Ва-
тиканския 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 па-
радираме, както с апартаментите: докато ни хванат в 
лъжа и измама. Засега все още, поне за парадите, има-
ме самолети и хеликоптери, които летят и при облачни 
небеса. Както и зенитно ракетни комплекси, самоходна 
артилерия, танкове и бронетранспортьори, които вър-
вят на собствен ход. Засега! Но е лоша поличба фа-
ктът, че на този парад нямаше вертолет с национал-
ния трибагреник: Ми-17 падна преди година, уби-
вайки своя екипаж! 

Докога отлаганата неколкократно модернизация 
на Българската армия  ще бъде предизборна дъвка на 
управляващите? Не е ли време генералите да се вслу-
шат в съвета на президента Радев и да скъсат с мъл-
чаливото си съучастничество в престъпленията на по-
литиците към националната сигурност!?

Папата дойде, видя и си отиде: с иконите и купич-
ката 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-

тавя горчив вкус в устата ни. И някак си ни напомня 
въпроса, който Бащата на народите Йосиф Сталин за-
дал, след като го предупредили за влиянието на папа-
та: „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 вярвай-
Бог не наказва, когато мрази .
Тъй върви светът! Лъжа и робство
На тая пуста земя царува!

К
ое от написаното не е истина и днес? Но, нито 
папата, нито Макрон, Меркел или Рюте могат 
да обяснят как християнските ценности ще бъ-
дат основа на човешкия морал на фона на раз-

вихрената 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 родите-
ли, вразумяващи своите палавници с шамари. 

Боже, пази България!
Петко ПЕТКОВ

– Ние искахме да няма ре-
жим на тока, а получихме за-
тваряне 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 фотоволтаични-
те паркове на тези, които из-
ползваха наивността ни и 
сега им плащаме.

– Ние искахме свобода на 
словото, а получихме новго-
вор и политкоректно говоре-
не, което не ни разрешава да 
казваме това, което мислим. 
Вече нямаме право да назо-
ваваме проблемите с истин-
ските им имена. Нямаме пра-
во 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 доско-
рошните уж неравноправ-
ни, станаха по-пълноправни 
от нас. Равноправието се оказа 
розова илюзия, която в реал-
ността се оказа задължение 
да мълчиш и да спазваш не-
чии други права, докато ти 
нямаш дори правото да въз-
разиш.

– Искахме да се опази при-
родата, а получихме бетон 
навсякъде. Искахме зелени 
гори, а получихме европейски 
програми за броене на кома-
рите за по 1,6 милиона лева. 

Вместо защита на хората, по-
лучихме защита на мечките. 
Вместо разходки в гората, по-
лучихме частни гори, частни 
плажове, частни имоти, изсе-
чени безмилостно дървета.

– Искахме правосъдие, 
а получихме корупция. На-
дявахме се ЕС да контроли-
ра тогава малкото подкуп-
ни съдии и прокурори, а по-
лучихме 90 % такива. Вместо 
да осъществява контрол и да 
помогне за правосъдната ни 
система, ЕС си пише едни до-
клади, а българинът се съди 
по 30 години и губи имоти, 
пари и какво ли още не, за-
ради несправедливата и ко-
румпирана съдебна система. 
Вместо справедливост, получа-
ваме политически арести, тай-
ни арести на възрастни и деца 
и всичко това под благия по-
глед на Европа.

– Искахме пазари, а по-

лучихме катастрофа с ико-
номиката ни. Защото някой 
някъде беше договорил кво-
ти. Защото ЕС има изисква-
ния, които поставят българ-
ските производители в не-
възможност да бъдат кон-
курентоспособни. Защото 
в същността си ЕС си оста-
на ИКОНОМИЧЕСКИ СЪЮЗ 
на най-силните европейски 
държави, а те защитават сво-
ите производители, а наша-
та икономика я убиха. Забра-
ниха ни да търгуваме с тради-
ционни пазари като Русия, за-
ради политическите борби на 
Брюксел и Москва. Загубихме 
и арабските пазари, заради без-
умната политика на европей-
ските държави.

– Искахме развитие на 
селското стопанство, а полу-
чихме избиване на животни-
те и убиване на земеделието. 
Вместо прочутите български 

домати, праскови, ябълки, 
получихме пластмасовият 
вкус на европейските ГМО 
продукти.

– Искахме мир, а получи-
хме разруха в армията, уни-
щожаване на цялото ни въо-
ръжение и след това покупка 
на второ качество оръжие от 
стратегическите ни съюзни-
ци.

– Искахме децата ни да 
растат спокойно и да са си-
гурни в бъдещето, а получи-
хме Истанбулска конвенция, 
джендърпаради, отнемане на 
деца от родителите и Страте-
гия за детето.

– Искахме свобода, полу-
чихме Големият брат.

– Искахме инвеститори, а 
дойдоха колонизатори, кои-
то ни ограбват златото и дру-
гите метали, които изсякоха 
горите ни и отровиха реките. 
Които вместо европейски за-
плати, превърнаха работни-
ците си в азиатски роби.

– Искахме да станем бога-
ти и доволни като западните 
капиталисти, а се превърнах-
ме в роби на труда в Бълга-
рия и берачи на ягоди в тех-
ните уредени държави. Инте-
лигентните, образовани и ка-
дърни избягаха да работят за 
повече пари в стратегически-
те ни партньорски държави, а 
тук затваряме болници и хо-
рата умират от липса на лекар-
ска помощ. В университетите 
ни се учат специалисти, кои-
то след това работят в други 
държави, а не тук.

– Искахме европейски пъ-
тища, а получихме най-скъ-
пите в света и най-некачест-
вените магистрали.

– Искахме европейски до-
ходи, а получихме 200 лева 
пенсия и хора, умрели от глад 
и други, самоубили се от ми-
зерия.

– Искахме свободен биз-

нес, а получихме капиталис-
тически акули, близки до уп-
равляващите, които удушиха 
малкият и среден бизнес.

– Искахме ЕС да контро-
лира продажните ни полити-
ци, а се оказа, че всички са та-
кива, а ЕС има нужда от поли-
тици, които да са послушни 
и манипулируеми и за едно 
конгречулейшънс готови да 
продадат народа си. Бълга-
ринът 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 вто-
ри Орбан и Салвини.

– Искахме свободно дви-
жение на хора, а получихме 
3 милиона избягали от Бъл-
гария и различни на грани-
цата.

– Искахме ЕС да ни пома-
га с пари от еврофондовете, а 
се оказа, че тези пари се разпре-
делят само между управлява-
щите. Вместо за нови стада, за 
опазване на горите на Черно-
морието, за приюти за бедни, 
болници и училища, пари-
те отиват за къщи за гости и 
апартаменти на политиците.

И….тогава за какво? За да 
имаме честта да сме „евро-
пейска” държава. За да могат 
политиците да получават ог-
ромни заплати и да крадат от 
еврофондовете!? За да отне-
мат децата ни? За да гледаме 
София-прайд?

ЗА КАКВО???

В
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 – раз-
вод! Ако ни пуснат, разбира се, 
защото, както се говори, са ни 
договорили за буферна зона на 
гостите на танте Меркел. И ни-
кой не се интересува от нас….

Балканско предизборно шоу 2019:

ПАПА И ПАПИщАшИ 

ГОЛЯМОТО ПРЕцАКвАНЕ
О

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

цакване.
Малко като голяма любов по снимка, а 

след това булката се оказва Мара общата, за ко-
ято всички освен нас знаят.

Още от деветдесетте години психодесни-
те ни размахват като бонбон намеренията на 
България да влезе в ЕС и НАТО.

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

Адв. Елена ГУНЧЕВА

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

Уважаеми г- Минчев,

П
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 на-
ложи като образец и пример в българския периодичен печат за ясно и последо-
вателно отстояване на идеите и въжделенията на милиони български гражда-
ни към социална справедливост, идейна ангажираност към каузата на истина-
та, споделената отговорност, безкомпромисната вярност на българския идеал 
за национална независимост, интегритет, единение и обединение. 

Вашият житейски опит, мъдрост, безпримерна деликатност и завидна прин-
ципност, Вашата упоритост и последователност в преследването на благородни 

цели в името на общото благо на народа и българ-
ската нация бяха не само вдъхновение за сътруд-
ниците на вестника, но и пример за подражание и 
споделяне от Вашите приятели и последователи. 

Драги г-н Минчев, без Вашата апостолска анга-
жираност към делото на вестника и идеалите, ко-
ито Ви вдъхновяват, отбелязването на този 30-ти 
рожден ден на вестника в периода на т.н. преход 
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 надеж-
дата 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 непри-
миримост в борбата за възвръщане доверието в прогресивното обществено 
развитие  и неизбежното тържество на социалната справедливост и хумани-
зма.

С уважение, чест и почит, 
7 / 14 май 2019 година

Христо Тепавичаров
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ЕДНА 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА 
ГОДИШНИНА
Днес се изпълват 30 календарни  години от излизането на първия брой на 

в. „Нова зора” 14 май 1990г. От тогава имам честта да съм между негови-
те 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 ро-
лята не само като форум за споделяне на мнения и становища, но и като свое-
образен 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 наме-
рим 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 светлин-
ка 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 по-
литик отиде и по-далече нарече прекодираните „простаци” (от думата „про-
сти”). Това особено личи от последния обществен договор „подписван” между 
дебилите и властта : „Ти на мен ми дай евтина кола и възможност всяка годи-
на 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 погребе-
нието 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 възмож-

ността да достигат до обществени слоеве и съслов-
ни 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 кои-
то избирате. Този парламент не е българския парла-
мент. Този парламент се грижи за Общото благо на 
целия ЕС. А какво е то ? – най-много добро за най-
голям брой хора ! Т.е. ако дадено решение облаго-
денствува най-много страни, гласът на България е 
нищо. Значи, главния въпрос е : какво е ЕС ? И как-

во 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 Атланти-
ка 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 европейска-
та 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 тол-
кова страшна цензурата на властта, колкото самоцензурата на индивидуалния 
разум. С тази самоцензура се бори вече 30 години в. „Нова зора” – понякога успеш-
но, 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 не-

мската авиация, до оградата на вилата на Сталин в Кунцево пада тежка авиобом-
ба, 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!

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 вре-
мето когато беше локомотивен маши-
нист в депо София. До ден днешен ти 
израсна като поет, политик и безсме-

нен главен редактор на уважавания и обичан 
вестник „Нова Зора“. Твоята честност и правди-
вост личат от всяка страница на вестника, кой-
то така вярно  служи на българската идея. Нес-

лучайно в „Нова зора“ 
намериха присъствие 
такива изключителни 
за нацията хора като 
големия Николай Хай-
тов, като Илчо Дими-
тров, Георги Близнаков, 
Христо Малеев...

Пожелавам на теб и 
на прекрасния вестник, 
който винаги чета с ин-
терес и одобрение, да 

бъде все така смислен, съдържателен и верен на 
идеите ни!

С уважение

НА ЗАЗОРЯВАНЕ

Аз съм от хората, които не пом-
нят рождените дати дори и на 
най скъпите ми хора. Добре е, че 
те деликатно ми напомнят за не-

благодарността, която отвива на човека 
същността и тя вехне ако той е ползвал 
хитрост за оправдание на късата си па-
мет. Тия дни научих, че В-к “НОВА ЗОРА“ 
на 14 май 2019 г. закръгля 30 календарни го-
дини. Този факт може нищо да не значи на 
някого, но за мен е повод да изкажа благо-
дарността 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. За-
щото човек, който не мисли не е човек. Няма друга равна на сло-
вото сила, която да играе тая извънредно трудна и сложна роля 
при очовечаването на човека. Аз пораснах до нивото на мисле-
щите благодарение на ненадминатата сила на правдата. Ето 
защо в-к “Нова Зора” е грял и грее в душата ми като зазорява-
не на нова ера, на нова епоха за Отечеството. И тя е която дава 
кураж и вяра на мислещите, че утре ще съмне.

ЮБИЛЕйЮБИЛЕй

30 години в живота на 
един човек е много време – за 
30 години, човек, ако е млад, 
става възрастен, а ако е въз-
растен – остарява, а може и да 
се пресели в един друг, по-до-
бър свят. В живота на личност-
та 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 из-
градена нова Франция, обър-
ната е наопаки старата ев-
ропейска карта, многоброй-
ните врагове на Наполеон 
се тълпят почтително около 
саркофага му, а Новото Евро-
пейско време се е утвърдило 
необратимо. 

30 год. след Октомврий-
ската революция 1917 год. 
вече е утвърден цял един нов 
свят- победител, който дори 
вече успешно заличава рани-
те нанесени му от най-страш-
ната война в историята на 
човечеството – война, в коя-
то той е победител. 

30 год. след Гражданска-
та война в Америка – а това 
е една победоносна война-
революция – Северноамери-

канският континент е преобра-
зен. В края на 19 – ти век оп-
итните историци вече безпо-
грешно предусещат в бурно 
развиващата се американска 
държава бъдещия хегемон на 
20-ти век.

30 год. след  победоносна-
та кадифяна лукановско-ли-
ловска-горбачовска револю-
ция 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 /зна-
ем това от Ницше/ Бездната 
се вглежда в България.

В този път към Бездната 
вестник Нова Зора беше на-
шият Вергилий. Той добросъ-
вестно, макар и не безстраст-
но ни обясняваше през кой 
точно кръг на историческата 
преизподня минаваме в мо-
мента, сочеше главното Зло 
за деня, уличаваше поредния 
предател на годината, стра-
даше заедно с нас и се надя-
ваше заедно с нас. 

През този исторически Миг 
– Мигът на българското ни-
щенство и убожество главни-
ят редактор  на вестник „Нова 
Зора“ успя да навърши свои-

те 30 творчески редакторски 
и издателски години, и по 
свой убедителен, макар  и не 
съвсем весел начин е Победи-
тел. 

Минчо Минчев е Победи-
тел в един безспорен, макар и 
коварен смисъл – Той успя да 
надживее всичките си проти-
вници и вербални и реални. 
Твърде много душмани на 
него и делото му предвещава-
ха скорошния край на „Нова 
Зора“ и работеха безсънно за 
това. Но днес той е тук меж-
ду нас, а тях ги няма. Няма ги 
по много убедителен начин 
те не съществуват не прос-
то физически, няма ги и мо-
рално, нито политически. И 
исторически ги няма. Китай-

ската поговорка се оказа вяр-
на, трябва „просто” да имаш 
куража да стоиш достатъчно 
дълго на брега на реката на 
Историята. И тя  непремен-
ноще ще довлече пред крака-
та ти когото трябва.

Не съм сигурен, че тази 
победа трябва да радва ис-
тински главния редактор на 
„Нова Зора“ – просто защо-
то истинският съюзник на 
Минчо Минчев е не толкова 
възмездието, което отнася 
неговите зложелатели, кол-
кото Животът, който множи 
неговите съмишленици. Да, 
днес те не са много – посла-
нието на Минчо Минчев е 
универсално, но тези, които 
съпреживяват неговото жур-
налистическо творчество не 
са много – просто защото из-
браните никога не са много. 
Но от друга страна – къде са 
днес милионите читатели на 
Дума, къде са стотиците хи-
ляди читатели на Труд? Какво 
прави днес многомилионна-
та 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. Надеж-
да без причина и без основа-
ние, защото истинската на-
дежда 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, кое-
то 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 изнесе-
на в заглавието на вестника. 
Вестникът е силен и със свое-
то упорито свидетелстване за 
силата на Любовта, при това 
в нейното най-висше изме-
рение и въплъщение – а това 
е верността, упоритата вяр-
ност в любовта към България 
като Отечество. 

Докато този вестник 
упорства и докато има 
хора, които са съпри-
частни към неговото 

свидетелстване - може би мра-
кът няма да ни погълне окон-
чателно. 

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 наро-
да през втората половина на отминалия век 
непреходни материални и духовни ценности, 
подложени на отрицание, разруха, грабеж. В 
„Нова Зора“ се насърчават смели предложе-
ния за солидарност, за социална справедливост и национален прогрес. 

За изминалите години вестникът се превърна в авторитетно ин-
телектуално средище. Тук се обсъждат и публикуват идеи за добрува-
нето на хората, за достойното място на Отечеството в Европа и све-
та. 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 ре-
дактор - 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 редак-
тор на сп. „Железопътен транспорт“. В началото на 1990г. той съз-
даде 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 над-
деляваше над трудностите, над предизвикателствата и успя да 
превърне вестника в уникално издание, задълбочено изследва-
що 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 ус-
тоя 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 навре-
ме осъзна, че сама ръка и в Дунава не може да се умие. Той привле-
че достойни следовници, с които съгради и продължава да отстоява 
отговорното дело. Показателно е, че още в началото, в дните на най-
големи изпитания до него застана забележителният патриот ака-
демик Николай Хайтов застана и цяла плеяда от най-светли име-
на на българската интелигенция. Неслучайно класикът на българ-
ската литература, продължава да бъде пример, морална и духовно 
опора на главния редактор, за което свидетелствува присъствие-
то му в редакционния съвет на вестника. 

Нека да пожелаем на „Нова Зора“, на авторския кръг и на членове-
те на Редакционния съвет сполука в необходимото и благородно дело, 
което вършат. 

До 
Главния редактор 
на вестник „
Нова Зора“ 
г-н Минчо Минчев

Уважаеми г-н Минчев,

П
риемете моите най-сърдечни поздрав-
ления и почитания по случай 30-тия 
рожден ден на вестник „Нова Зора“.

За тези години вестникът се утвър-
ди 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 редак-
тор се сформира идеологичен кръг от високо 
интелектуални и патриотично настроени из-
вестни личности. Те през целия период на спис-
ване на вестника правдиво анализираха разви-
тието на Българското общество и държава. Чрез 
вестника те се противопоставиха срещу отри-

цателните за България 
явления. Особено на 
явленията:

· Корупция в етажи-
те на властта

· Криминалната 
приватизация на пече-
ливша държавна соб-
ственост

· Закриването на 
цели отрасли на про-
мишлеността и енер-
гетиката при приема-

нето ни в ЕС
· Унищожаването на кооперативното модер-

но земеделие
· Провокираната русофобия
Срещу тези явления в. „Нова Зора“ предло-

жи и призова за създаването на общонароден 
фронт, който да извади България от аутсайдер-
ската 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“!

За да пребъде 
България

Вече три десетилетия вестник „Нова 
Зора” непоколебимо изпълнява ми-
сията си на камбанен звън и възтор-
жен будител на националната свяст 

на хиляди свои почитатели. В тяхното съзна-
ние всеки негов нов брой се превръща в бой-
но поле на битката за светлина и правда и 
в храм на непобедимото оръжие, наречено 
Слово. А словото, когато е заредено с могъща-
та сила на истината, се превръща в непревзе-
маема крепост.

Горд съм, че от самото начало съм в ре-
диците на нейните защитници. Аз не само 
съм постоянен сътрудник, но и редовен не-
гов читател. Най-възторжените отзиви съм 
получавал за публикациите си в неговите 
страници. Всяка седмица очаквам с нара-
стващо вълнение пристигането му наред 

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

тическия разум. 
По случай 30-тия му юбилеен рожден ден, 

пожелавам на неговия творчески екип и изда-
тел сили и воля за нови победи, за да заве-
щаем на идните поколения една свободна, 
горда, благоденстваща и единна България, с 
мъдра нация, достойна дори и за най-скъпи-
те жертви.

За да пребъде тя във вечността.
Май 2019 г. 

30 рожден ден 

Георги Карауланов

Георги Йорданов

Д-р инж. Марин 
БЕЛОЕВ

Георги Караманев

Проф. Орлин 
Загоров

14 май 

Евгени Гиндев

Валентин Вацев

вЯРНОСТ в ЛюбОвТА КъМ 
бъЛГАРИЯ КАТО ОТЕчЕСТвО
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Вестник, 
който 
не се умори 
да воюва
П

оредният брой на в. 
„Нова Зора”, който изли-
за днес на 14 май 2019 г., 
повтаря датата на пър-

вият брой на вестника от 1990 г. 
Само шест месеца след 10 ноември 
1989 г., „Нова Зора“ вече навли-
защ в 30-та си годишнина, неу-
морно и без колебание отстоя-
ва лявата социална идея в стра-
ната. Подвластен само на истината и обективността. 
Пречупващ всички свои идеи през съдбата на Бълга-
рия и българския народ. Радеещ за неговото благо-
денствие, за по-справедлив живот, за социална на-
ционална държава, за българщината. Болеещ за теж-
ката икономическа и духовна криза, в която изпадна 
народа ни, за демографския срив. Защитаващ болни-
те, пенсионерите, онеправданите. Бичуващ управля-
ващите, независимо от коя партия са, щом не мислят 
за народа си, а преследват партийни и лични инте-
реси. Нежалещ олигарсите и мафиотите. Ратуващ за 
добри отношения с братска Русия. Клеймящ недъзи-
те на западния неолиберален капитализъм и него-
вия антихристиянски морал. Защитаващ неистово 
националната ни сигурност, родовата ни памет, ис-
торията ни, завещаното ни от българските възро-
жденци. Воюващ отродители и майкопродавци, с по-
средствеността и пошлостта, с масовото опростява-
не и оглупяване. Бранещ славянството, православието, 
православната ни църква и тяхната ценностна система. 
Неприемащ феодалните порядки, неправдата, корупци-
ята, лъжата. Мечтаещ за възстановяване на българска-
та индустрия и селско стопанство, на традиционната ни 
образователна система, на здравеопазването, на силна-
та ни армия и служби за сигурност. Желаещ издигане на 
нивото на българската литература и изкуство. Интере-
суващ се само от просперитета на народа ни, от преодо-
ляване 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 Наро-
ден фронт, като форма на концентрация на национална-
та воля и енергия към промени, които да изведат народа 
и държават ни на спасителния бряг.

И всичко това вестникът успява да постигне благода-
рение на привличането на един кръг от интелектуал-
ци, които смятат за своя кауза отстояването на спра-
ведливите идеи на вестника. Които отдавна осъщест-
вяват 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 Дими-
тров и цяла плеяда от видни български академици, 
професори, писатели, поети, политолози, социоло-
зи, анализатори, обединени от патриотични идеи и 
чувства. След като негов главен редактор поетът Минчо 
Минчев,който  пренася през времето името на възрож-
денския 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 под-
крепят вестника. И всичко това в името на България, 
на нейното бъдеще. 

З
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 инте-
лектуален елит и че воюва за по-справедлив и до-

бър живот на народа ни.

ЮБИЛЕйЮБИЛЕй

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, по-
някога не усещаме как вихрено от-
литат 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 рев-
ностен читател и сътрудник изпитвам дълбо-
ки и светли чувства на радост, възхита и бла-
годарност.

Радост, че за чест и слава на България в 
нейния духовен живот се въздига такава ви-
сока и отговорна трибуна. Възхита от публи-
кациите по най-горещите проблеми на нашата 
сложна, трудна и противоречива съвременност. 
И благодарност, че във всеки брой на вестни-
ка присъства и поетичната „Антология Зора“, 

където прозвучават 
прекрасни стихотворе-
ния от нашите класици 
и от съвременните рат-
ници на мерената реч. 

Според мен един от 
най-здравите стожери 
на „Нова Зора“ са стра-
ниците, посветени на 
българската история, 
на бранните подвизи 
на нашите славни пред-

ци, на многолетната обич към братска Русия, 
на „всичко българско и родно“, по думите на па-
триарха на българската литература Иван Ва-
зов. И не на последно място – на ясната, кате-
горична и неизменна родолюбива позиция 
на вестника, на отстояването на високи ху-
дожествени 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 бъ-
дат озарени от благородната светлина на 
„Нова Зора“!

Амин!... 

ТОВА 
Е МОЯТ 
ВЕСТНИК

Думите в заглавието не са казани 
по повод. Не са казани и само 
защото съм редовен читател на 
изданието. „Нова зора“ е и моя 

трибуна. От десетилетия публикувам 
на страниците му статии, спомени, творчески потрети на писа-
тели 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 по-
горе. 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 за-
главия в българската преса има един вестник, който се стре-
ми 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 чита-
телят може да намери поне едно стихотворение от най-та-
лантливите 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 раз-
лични 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 жесто-
ката пазарна конкуренция. 

 „Нова зора“ остава. 
Това е моят вестник.

НЕКА ХОРАТА
ОБИЧАТ  „
НОВА ЗОРА“ 
И СЕ ГОРДЕЯТ 
С НЕЯ

К
огато човек осъзнава, че Отечеството 
трябва да бъде отстоявано, защото е за-
страшено и е изправено пред гибел; ко-
гато искат да му отнемат не само тери-

торията, а преди всичко да ликвидират народа, 
националната идея, цивилизационната принад-
лежност; когато обругават вярата и обезценяват 
идеалите, заради които са загивали хора и се е 
проливала кръв, тогава има нужда от опора, съ-
мишленици и съратници. Сам е трудно да се бо-
риш, а и да убеждаваш и учиш; да показваш ис-
тината и да я браниш повече от себе си. 

Опората на такъв човек е вестникът „Нова 
зора“! 

Добре е, когато интелектуалецът има сво-
ята трибуна, своето място, където да сподели 
с читателите мисли и идеи, слово и вдъхно-
вение. „Нова зора“ е мястото, където хора на 
духа – автори и читатели  се събират, съюзя-
ват и съединяват, за да станат едно цяло – при 
всичката си различност и дори противоречи-
вост едни на други, със своето самостоятелно 
мислене. И това е най-важната му нравстве-
на характеристика на този уникален и без-

страшен вест-
ник. На мене 
тя много ми 
харесва! 

Не смея 
да мисля как 
вече цели 39 
години, а от 
днес започ-
ва 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 устойчи-
вост е необходима; колко сили са вложени; 
каква любов към Отечеството е изпълнила 
душите и сърцата на тези хора, за да издър-
жат на изпитанията, преминавайки през  тях 
с мъчителните и неизбежни съмнения, коле-
бания, страхове, отчаяния! 

Но нали всичко е „после Отечеството“, 
както ни е завещал великият Ботев!

Слава Богу, че съм частица от това съдру-
жие, за да придам и аз скромни сили, енер-
гия, 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 истина-
та 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, фи-

лософ и публицист,
Почетен доктор на Литературния инсти-

тут „Максим Горки“ - Москва

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 слу-
чай 30-тия рожден ден на списвания 
от Вас вестник „Нова Зора“.

 Ние, социалните хуманис-
ти – Ваши верни читатели оценява-
ме голямата значимост на един от най-
родолюбивите,почтени и свободомислещи 
вестници в днешната българска действител-
ност, вестник „Нова Зора“.

 Всяка седмица вашето творение е любимо 
четиво на българските родолюбци и сторон-
ници на социалната справедливост, на хума-
низма на социалистическото общество.

 Вие, непоколебимо отстоявате, със завладя-
ващ и емоционален подход, българщината в 
изконните й измерения.

 Напомняте на днешните поколения голя-
мата роля на българския народ, държава и 
православна църква за развитие на славян-
ството, чрез разпространение на писменост-
та и християнската култура,на делото на све-
тите братя Кирил и Методий.

 Назовавате с истинското му име петвеков-
ното безправно, унизително и мрачно същест-
вуване на българската рая и същевременно из-
виквате в нашето съзнание гордост за делата на 
нашите възрожденци и революционери.

 Защитавате историческата истина за ог-
ромните усилия и жертви на нашия народ и 
младата българска държава след Освобожде-
нието, за обединение на земите, населявани 
от българското племе, в Мизия, Тракия, Ма-
кедония и Добруджа.

 Отдавате дължи-
мата признателност 
към Русия и руския 
народ за огромна-
та роля за раждане-
то и развитието на 
днешната българска 
държава, поддържа-
те братските чувства 
между двата народа.

 Борите се срещу 
попълзновенията на 

чужди и наши поклонници на неолиберал-
ните „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 въ-
просите на международната и местна бъл-
гарска политика.

 Издигате постоянно глас за обединява-
нето на българската левица, способна да даде 
по добра алтернатива на днешното олигар-
хично управление, подвластно в голяма сте-
пен на чужди интереси.

 Зовете за национално обединение в име-
то на социалносправедлива, просперираща 
и защитаваща националната си идентич-
ност и интереси България.

 Г-н главен редактор, уважаеми прияте-
ли честит празник на вас и на всички ваши 
сътрудници и автори на поместваните във 
вестника материали.

 Желаем Ви здраве, себеотрицание, мъ-
жество и талант и занапред да държите гор-
до 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 Бъл-
гария в 40 и 41 ОНС на Р.България

 9.05.2019 г.

Твърдина на 
мъдростта и разума

За всеки, който носи в душата си 
пламъка на националното достойн-
ство и воля за свобода и благоден-
ствие за всички, цели три десетиле-

тия вестник „Нова Зора” е неотменна три-
буна на вярата и надеждата за светли бъ-
днини. Три десетилетия той поддържа духа 
на оптимистичния поглед към живота. Не-
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 съзи-
дателен патриотичен порив.

В лицето на симпатизантите на славянската идея и ак-
тивните 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 дис-
кутират с най-авторитетните политически анализатори и екс-
перти в областта на геополитическите процеси, споделят по-
между 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 годи-
ните вестникът се превърна в нестихващо бойно поле и твър-
дина срещу отродителните напъни на наемници и майкопро-
давци. „Нова Зора“ изпълнява своята мисия да поддържа будна 
съвестта на разума с най-вярното и най-вдъхновяващото посла-
ние, завещано ни от Г. С. Раковски. 

Любовта към Отечеството превъзходи всички световни до-
брини. 

Стоил Фердов – Председател на
Славянското дружество в България

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.

Прочитаме думите на великия рево-
люционер от „Житие Г. С. Раковска-
го, написано от него самаго“, поместе-
ни 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 – освобож-
дение общонародно!“.

Изминалите години чертаят магистралния 
път на в. „Нова Зора“ в още един вектор – со-
циалните тежнения на Г. С. Раковски, кои-
то откриваме в писмо до бесарабския бълга-
рин Иван С. Иванов. Тогава Раковски е богат 
млад мъж. След излизането му от Цариград-
ския затвор, където страда заедно с баща си, 

наклеветеният чор-
баджия от Котел, 
умният младеж за-
работва като авто-
ритетен адвокат и 
прекупвач на данъ-
ци. През 1849 г. от-
купува Узунджов-
ския панаир. Въпре-
ки личния си възход 
той изповядва в пис-

мото си до Иван С. Иванов съкровения си соци-
ален идеал: „Но колкото и да се обогатявах... ня-
мах 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 ангажира-
но национално издание, което се списва 
професионално и вълнуващо, с Ботевска 
и Вазовска страст.

гр. София

О.з. полк. Георги Й. 
Георгиев

30 рожден ден 
14 май 

Панко Анчев

Стоил Фердов

Таньо КЛИСУРОВ

Матей Шопкин

Ст.н. инж.Александър 
Радославов

Проф. Бончо Асенов
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ИЗДАВА
“Втора Зора“ ЕООД

Печат “Нюзпринт”,
София, ул. “Тинтява“ 100

Н
а 9-ти май пред ме-
мориала в Горно-
плевенските гро-
бища на трима съ-

ветски руски летци и един 
разузнавач, възстановен от 
Общинската организация на 
ПП „Нова Зора“ се събраха 
повече от 150 души. На тър-
жеството организирано от 
Евгения Иванова, председа-
тел на ПП „Нова Зора“ в обл. 
Плевен, в Деня на победа-
та, дойдоха хора запленени 

от подвига на съветските 
войни погинали в тази най-
жестока и човекоунищожи-
телна война, кървава мел-
ница на човешки животи и 
съдби. Вълнуващият митиг в 
прослава на 9-ти май, започна 
с реквиема „Никто не забыт и 
ничто не забыто!“ . Разтърс-
ващата песен „День победы” 
изпълнена от ВК „Дружба“ с 
ръководител Атанаска Пе-
ловска, от село Подем, общ. 
Долна Митрополия, зададе 

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

радостния глас и смях на де-
цата! Не позволявайте нова 
война, господа управници!“, 
завърши словото си Евге-
ния Иванова. 

Бяха поставени цветя пред 
паметните плочи на този ме-
мориал изтръгнат от бурени-
те на забравата, заради пре-
клонението пред подвига на 
тримата съветски летци и 
разузнавача, останали зави-
наги на българска земя. Този 
мемориал е почитан всяка го-

дина, на този ден и е превър-
нат в място за признателност 
на плевенчани, след като от 
площада, в центъра на града, 
бе свален Плевенският Альо-
ша.

Хора, бдете!

ОТ УПОР
(РАПЪРСКО)

“ а вий...вий сте идиоти!”
Христо Ботев

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.

В
еднага след местните избори в Турция на 31 
март 2019 г., когато Висшата избирателна 
комисия (YSK) разпореди да се броят отно-
во бюлетините в десетки изборни секции в 

Истанбул, Измир, Анкара, Къркларели и други насе-
лени места, вниманието ни привлече една фраза, свър-
зана 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 справедли-
востта и развитието/ПСР/ Бинали Йълдъръм. 

След като повторното броене на невалидните и ва-
лидните бюлетини не стопи разликата между двамата 
съперници, управляващата ПСР се обърна към Ви-
сшата избирателна комисия с директно искане за ану-
лиране на изборите за кмет в Истанбул и насрочва-
нето на нови. Подобно на нашата ЦИК, Висшата из-
бирателна комисия на Турция, начело със Сади Гювен, 
се беше сдобила с удължаване на мандата от декем-
ври 2018 г.. Това бе реализирано от правителство-
то на ПСР, и година по-късно YSK си изплати бор-
ча, 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 за-
служава да бъде анализиран от психиатър: понеже ня-
кои от членовете на изборните комисии не били дър-
жавни служители, а между тях имало и хора, свърза-
ни с движението на Фетхуллах Гюлен. Според вестник 
„Джумхуриет“ (07.05.2019), на заседанието на коми-
сията, 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“. Пред-
ставителят на управляващите Реджеп Йозел твърдял, 
че за председатели на избирателни комисии са били 
назначени балдъзи и шуреи на хора,  членували във 

Фетхуллахчий-
ската терорис-
тична органи-
зация /ФЕТО/. А 
пък този на ПСР, 
Хадими Якупо-
глу, обвинил уп-
равляващите, че 
са назначили  за 
посланик Шабан 
Дишли брат на 
арестувания гю-

ленист Мехмет Дишли. Той да беше дошъл да види 
ГЕРБ какви хора назначава за посланици и консу-
ли! Хвани Надежда Нейнски, удари Едвин Сугарев!

Както и да е. Заплашена от коалиционния партньор 
на Ердоган, председателя на Партията на националис-
тическото действие /ПНД/ Девлет Бахчели, че ако 
дискутира Републиканския Алианс /ПСР-ПНД/, все 
едно че дискути-
ра Републиката, 
Висшата избор-
на комисия прие 
решение, с което 
не само погази 
правото и демо-
крацията, но и 
постави под въ-
прос собствена-
та си легитим-
ност. Решението 
й бе разкритикувано от германския президент и ЕК, а 
канцлерът на Австрия Себастиан Курц направо при-
зова 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 проти-

воречия и непоследователност. Факт е, че при отва-
рянето на урните, представителите на ПСР и ПНД в 
изборните секции не са сигнализирали за никакви 
нарушения и злоупотреби. Тоест, ако техният кан-
дидат Бинали Йълдъръм бей, както го нарича Ер-
доган, беше спечелил, изборите щяха да бъдат обя-
вени за редовни, демократични, прозрачни и леги-
тимни. След като сметката на ПСР не излезе, от ней-
ното ръководство заявиха, че някои от членовете на 
избирателните комисии са били свързани с ФЕТО. Оба-
че в решението на Висшата избирателна комисия няма 
и ред за това. От 4 бюлетини в изборните пликове, ко-
мисията е намерила за нередовна само 1 и я е анулира-
ла. Що се отнася до неподпечатаните бюлетини, та-
кива имаше и по време на референдума от 16 април 
2017 г., но тогава същата комисия не ги обяви за не-
валидни. Това жонглиране с изборното законодател-
ство породи масови протести. Опозиционната НРП де-
кларира, че въпреки всичко, ще участва в повторните 
избори и обяви мобилизация. От Истанбулската адво-
катска кантора заявиха писмено: „Подозрителни са 
не самите избори, а решението за тяхното касиране!“ 
Бившият председател на Великото национално съ-
брание на Турция Хюсаметтин Джиндорук призо-
ва членовете на Висшата избирателна комисия да 
подадат оставки („Джумхуриет“, 08.05.2019). А актри-
сата Бергюзар Корел, известна у нас от сериала „При-
казки от 1001 нощ“, каза: „Чувствам се като боклук!“ 
(Джумхуриет, 07.05.2019).

Най-оригинален в критиките си към Ви-
сшата избирателна комисия беше Хайдар 
Аджун от „Мармара Кепитал“. В програма-
та, 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

АНИБАЛ  
РАДИЧЕВ

НИКОЯ ПАРТИЯ, ОСвЕН ПАРТИЯТА НА
ЕРДОГАН НЕ МОЖЕ ДА ПЕчЕЛИ ИзбОРИ!

Турция: 

Екрем Имамоглу

Бинали Йълдъръм

ХОРА, НИКОГА НОвА вОйНА!
Мемориала в Горноплевенските гробища на трима съветски руски летци и един разузнавач

Евгения Иванова начело на Безсмъртния полк в Плевен
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Денят, в който преди 74 го-
дини бе сложен край на 
най-страшната и кърва-
ва война в историята на 

човечеството за поредна година 
бе отбелязан пред Паметника на 
Съветската армия. За да се прек-
лонят пред подвига на героите, 
пред Паметника в София дой-
доха представители на дипло-
матическия корпус, депутати, 
политици, общественици, пред-
ставители на военно-патрио-
тични и обществени организа-
ции, на творчески съюзи, руски 
съотечественици, делегация от 
Съвета на Федерацията на Ру-
ската федерация,  ветерани от 
Москва, поети от московската 
организация на Съюза на ру-
ските писатели, хиляди гражда-
ни. Внушителен бе и походът на 
българския „Безсмъртен полк“ 
начело със знамето на Победа-
та, 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 тържестве-
но запалиха жертвения огън в 
чест на Победата.

В словото си Н. Пр. Анато-
лий Макаров, извънреден и 
пълномощен посланик на Ру-
ската федерация в България, по 
желание на множеството про-
изнесе своето слово без превод. 
В него той призова да не забра-
вяме войната, огромните жерт-
ви, които Русия дава за спа-
сяването на човечеството, за 
да има мир. Подчерта не само 
подвига на Съветската армия, 
но и приноса на българските 
антифашисти в борбата срещу 

фашизма.
В блестяща емоционална 

реч Снежана Тодорова, предсе-
дател на Координационен съ-
вет „България – Русия“ се обър-

на към всички честни хора, 
съпричастни с Деня на Победа-
та, приканвайки да отдадем не 
само почит, но и да не забравя-
ме цената за нейното постига-

не. Тя изтъкна високия мора-
лен 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 чо-
вечеството.

Венци и цветя на призна-
телност бяха поднесени от:

- посолствата на Руската 
федерация, Азербайджан, Ар-
мения,  Беларус, Венецуела, 
Германия, Казахстан, Куба, Па-
лестина, Северна Македония, 
Сирия и др.

- от г-н Явор Нотев, замест-
ник-председател на Народното 
събрание и зам. предс. на пар-
тия Атака, от Парламентарната 
група „БСП за България“, Наци-
оналния 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 писа-
тели Боян Ангелов. Свои сти-
хове прочете и руската поетеса 
Татьяна Аксенова.

К
оординационният съ-
вет „България – Русия“ 
и Фондация „Устойчи-
во развитие за Бълга-

рия“ с председател Станка Шо-
пова и тази година се погрижи-
ха за празничното настроение 
на присъстващите с концерт от 
любими български и руски пес-
ни в изпълнение на Грета Ган-
чева, Раиса Полякова, Николай 
Манолов, хор „Планинарска пе-
сен“, Дмитрий Быстрий и Свет-
лана Быстра, Надя Валентино-
ва, вокален ансамбъл „Душата 
пее“ към Руски клуб – София. 
За тържественото отбелязване 
на 9 май допринесе и професи-
оналното участие на водещите 
Красимира Събева и Николай 
Манолов. Възторжената публи-
ка с радост пя любими патрио-
тични и руски песни  в чест на 
Деня на Победата. 

ДЕвЕТИ МАй – ПРАзНИКъТ НА ПОбЕДАТА

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

В 10 часа Карина Смирнова и Ве-
нислав Емилов тържествено запалиха 
жертвения огън в чест на Победата.


