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ПОМЪЧЕНИТЕ

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ИСТОРИЯТА. И НЕ САМО...

Проф. Пламен Павлов

През дългите векове на робството хиляди, десетки и стоти-
ци хиляди българи се разделят не само с бащината си вяра, но и със 
своите имена, с близки и роднини, с част от самите себе си. Както 
хора от една и съща плът и кръв, родни братя и сестри, родители и 
деца, така и цели родове, съседи, села, селски и градски махали по 
волята на завоевателя и злата си участ са принудени да станат чуж-
ди едни на други. Тази по-страшна и от самото завоевание, дори и 
от пролятата кръв скръбна участ ги прави „потурчени“, „потур-
наци“, макар родната българска реч много често да е запазена, ма-
кар да се помнят старите фамилни названия и прозвища, старин-
ните български песни и приказки, макар кръвта вода да не става... 
Българите мохамедани са познати най-вече с името „помаци“. Смя-
та се, че така първоначално са наричани мюсюлманите от Северна 
България (Врачанско, Белослатинско, Ловешко, Плевенско), а чрез 
книжнината през XIX–XX в. това название е прехвърлено и върху 
всички останали. И днес такива българи живеят на север от Балка-
на, в Родопите – Смолянско, Кърджалийско, Велинградско, Ксантий-
ско (Гърция), в Пиринския край, в някои райони в Македония, Алба-
ния, Косово... Мнозина от тях както от България, така и от Гърция 
и Македония по различно време се изселват в Турция и след кюр-
дите са едно от най-големите малцинства в нашата южна съседка. 
Българите, приели исляма, са наричани още ахряни, торбеши, апов-
ци и т.н. Във вековете на робството в Североизточна България, Доб-
руджа и някои други места, особено в градовете, приелите исляма 
българи са подложени на силно езиково, битово, религиозно и пси-
хологическо влияние от господстващите турци и други мюсюлмани. 
Резултатите са забравяне на българския език и постепенно им тур-
цизиране. Неслучайно в народната традиция приемането на исля-
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ма е равнозначно на „потурчване“ и „приемане на турската вяра“. 
И така, поне от сто години насам тези българи, пръснати на много 
места по българската земя, са наричани „помаци“ – име, което буди 
противоречиви реакции сред самите тях. Едни го приемат, други го 
смятат за обидно и пренебрежително. 

Но какво значи „помак“, как да разберем що е това „помаци“? 
Може би това са онези български спомагателни отряди (войнигани, 
дервенджии и тем подобни), които придружавали войските на сул-
тана в неговите походи? – именно тези „помагачи“ постепенно били 
помюсюлманчени. Има обаче и едно обяснение, записано пак преди 
стотина години от устата на самите българи мохамедани – „ПомА-
чени“/„Помъчени“ българи, войнигани или обикновени селяни, пла-
нинци или хора от полето, които с насилие, с мъчение са принуде-
ни да изоставят бащината си Христова вяра. А може би обяснение-
то е друго – тези хора са имали своята „мака“ (имот, както се пее 
в песента „...и стока, море, и мака...“), ползвали са определени 
данъчни и други облекчения предвид службата им към държавата? 
Открити от европейската наука едва през ХIХ в., тези българи (а и не 
само те!) са признавани за такива, именно за българи, и от най-вис-
шите среди на Османската империя. Нека за кой ли път припомним 
казаното през 1878 г. в не от някой друг, а от управителя на Дунавския 
вилает, човека, който е преследвал, заточвал и бесил българските ко-
мити – Митхад паша:

„Между българите (...) има повече от един милион мюсюлмани. 
В това число не влизат нито татарите, нито черкезите. Тези мю-
сюлмани не са дошли от Азия, за да се установят в България, как-
то се вярва повсеместно: те са наследници на потурчени българи, 
приели исляма по време на завоеванието и след това. Те са сино-
ве на тази страна, на същата тази раса, от същия народ... Между 
тях има и такива, които говорят само български“.

Десетина години по-късно известният английски журналист 
Джеймс Баучер пише:

„Родопските помаци или по-точно – българите, приели насила 
исляма в епохата на завоеванията (...), тези помаци са с по-чиста 
българска кръв, отколкото самите българи“.
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НОВАТА ВЯРА

Защо част от българите, както и други балкански християни (ал-
банци, гърци, сърби, босненци) са заставени да приемат исляма? Слу-
чайно ли е това или пък е трайна политика на завоевателите. Ето до 
какъв извод стига известният турски историк М. Т. Гьокбилгин:

„Било е нужно много време, докато християнските народи бъдат 
принудени насилствено да приемат исляма или да се чака добро-
волно да направят това. В същото време беше невъзможно турци 
от Анадола да бъдат докарани и заселени по тези места... Осман-
ският елемент на Балканския полуостров се създава и утвържда-
ва, от една страна, чрез робската институция, особено еничарите, 
от друга – чрез насилствената смяна на религията...“.

След завоюването българските земи са подчинени на дълбоко 
чуждата им османска бюрократична и законодателна система. Насе-
лението е превърнато в безправна рая (човешко „стадо“), подчинено 
е на органи с чужд произход, религия, манталитет. Наложени са кон-
сервативни и назадничави ислямски форми на земевладение, а бълга-
рите са подложени на система на двойна експлоатация – към държава-
та и към частни собственици. Тази стопанска робия често придобива 
уродливи форми, съпътствана е от произвол и насилие. Християни-
те плащат допълнителни данъци за „висшата милост“ да живеят в ис-
лямската държава. Дискриминацията се проявява дори в битов план –  
християните нямат право да носят скъпи дрехи, храмовете им не мо-
гат да бъдат по-високи от джамиите и „потъват в земята“ (вкопани са, 
имат ниска надземна част). По време на съдебни процеси един свиде-
тел мюсюлманин може да обори твърденията на десетки християни! 
Многобройни са свидетелствата за промяната на вярата, а народният ге-
ний ги е изпял или по-скоро изплакал в песните за Балканджи Йово и 
хубава Яна, насилена да приеме „турската вяра“, за синджирите роби, 
за поразяващите като невярна болест „от село на село“ еничари...

Знае се, че помюсюлманчванията са били единични, групови и 
масови. Спори се кога и в каква степен са били насилствени или пък 
доброволни. Каквото и да се твърди обаче, само хора емоционално 
стерилни или пък недобронамерени могат да се доверяват на докумен-
ти за уж доброволно приемане на исляма. Защото няма съмнение, че 
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елементът на принудата – за спасение на живота, свой и на семейство-
то, на имота, на хляба... – няма как да бъде отречен. Ето какво е видял 
през 1555 г. немският пътешественик Ханс Дерншвам:

„Българите нямат право да носят хубави дрехи, никой не носи 
оръжие... Те се оплакват много от турците. Трябва да ходят на ан-
гария на 50 или 100 мили и освен това да плащат такива данъци 
и налози, така че могат да измрат от глад. Защото турците само 
грабят бедните християни... Те искат само да господаруват, а дру-
ги да работят за тях...“.

Или както можем да прочетем в един съдебен протокол в кадий-
ския регистър на град София от 1620 г.:

„Хаджи бей бин Абдулах, субашия на селото Якоруда, Разлож-
ка кааза, (...) призова на съд раята на Якоруда и обяви пред съда: 
Преди известно време аз приех селото за 120 хиляди акчета, по-
лучих от населението 60 хиляди акчета и останаха да ми дължат 
60 хиляди. Искам да се нареди същите да ми бъдат изплатени. 
Жителите на селото, след като бяха разпитани, казаха: „Ние из-
платихме 120 хиляди без остатък и не му дължим нищо, нито едно 
акче. Споменатият субашия отрече...“.

Естествено, българите от Якоруда е трябвало да понесат те-
жестите от наглата измама и вероятно не само веднъж... И какъв 
тогава би бил един от най-преките пътища към оцеляването за мно-
зина от тях? Нека се замислим, има ли поне едно свидетелство, кое-
то да ни убеди, че отделни българи, камо ли цели семейства и села, 
са приемали исляма в резултат на „мирна“ мисионерска дейност? 
Или пък, сравнявайки свещените книги, сами са се убедили в по-
голяма правота на ислямската религия в сравнение с християнска-
та? Няма, няма и как да бъде намерено. Насилието над отделния 
човек, особено над млади момчета и момичета, над красиви българ-
ки е отразено в стотици свидетелства, като се започне от гибелта 
на Българското царство, та чак до времето на Балканските войни. 
Верското насилие нерядко е превръщано в празник, както със задо-
волство неведнъж разказва един иначе учен човек като Евлия Челе-
би. Ето какво е предизвикало възторга му през 1668 г. във Воден:
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„Когато излязат от джамията (по време на празник), ако в този 
ден някой неверник излезе извън портата си, веднага го убиват. 
Впрочем, в наше време без да му дадат време, обрязват го и го 
правят мюсюлманин. Това е едно голямо зрелище...“.

 По-нататък турският пътешественик разказва за младежи, кои-
то поради семейни свади и спорове са подлъгвани сами да станат мю-
сюлмани. 

„Тогава жителите мюсюлмани им оказват голяма възхвала, об-
сипват с грижи тези момци, обличат ги с почетни халати и с тър-
жествени шествия и музика обикалят из града...“.

Тези човешки трагедии са ярко отразени в съдбите на много-
то български новомъченици от ХV–ХIХ в.: Георги Нови Софийски, 
Прокопий Варненски, Йоан Търновски, Онуфрий Габровски, Злата 
Мъгленска, Игнатий Старозагорски... Да дадем думата на отец Паи-
сий Хилендарски:

„В лето 1750 в Битоля (...) турците мъчили и посекли за христи-
янската вяра един юноша, хубав на лице и ръст. Много го мъчили 
да се откаже от Христа, но той премъдро и смело изобличавал 
тяхната безбожна вяра. Битолският владика записал много негови 
отговори, описал на гръцки език страданията му... Името му било 
Ангел от село Лерин. Тоя свети мъченик Ангел просиял в наше 
време в българската земя“.

Друг трагичен пример е съдбата на св. Злата Мъгленска, дете 
на бедни християни от село Слатина, Мъгленско. Красивата де-
войка била отвлечена от местен турчин. Отначало с различни лас-
кателства и обещания турчинът се опитвал да я склони да приеме 
мохамеданската вяра. Насилникът заплашвал родителите є и ней-
ните сестри, които се изплашили и сами молели Злата да отстъпи, 
но девойката била обидена от тяхното малодушие. Най-накрая, в 
безсилната си ярост, турците я обесили, после насекли тялото є на 
парчета. Това станало на 18 октомври 1795 г. За нейното мъчени-
чество се разказвали легенди, а обикновените българи се отнасяли 
с преклонение и обич към гордата девойка, като ласкаво я наричали 
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„Света Златинка“. Колко ли обаче са били ония момичета, които не 
са устояли на мъките... В различни документи, сред тях и турски, се 
разказва за отвлечени и обезчестени българки. И така векове наред. 
Имаме ли право да съдим тези българки и кого всъщност трябва да 
съдим – тях или безчовечната азиатска практика, загърбваща дори и 
повелите на пророка Мохамед за човечност и смирение пред Бога? 
Факт е, че през вече уж цивилизования ХIХ век самите турски влас-
ти, притиснати и от европейското обществено мнение, се опитвали 
да пресекат несекващите насилствени потурчвания. Или поне дава-
ли вид, че е така... Ето какво заявява султан Абдул Меджид на 22 
януари 1844 г.:

„Нито едно лице от раята на моята велика държава, без да е 
дало доброволно съгласието си, не може да бъде принуждавано 
насила да приеме мохамеданството... От известно време насам в 
някои места на моята обширна империя противно на горните усло-
вия са възникнали случаи на настойчиво и насилствено принужда-
ване за приемане на исляма от лица, които не са били съгласни...“.

Разбира се, султанът не е пояснил, че казаното „от известно 
време“ на практика продължавало векове, че тези „случаи“ са били 
масова и повсеместна практика...

Насилието и измамата вървят за ръка още от падането на ста-
ропрестолно Търново през лятото на 1393 г. Както известява Йоасаф 
Бдински:

„Чрез проявения от Бога гняв биде позволено на враговете 
люто да проявяват своята ярост на благочестивите и голяма беше 
дързостта на нечестивите... О, позор! И мнозина се прехвърлиха 
към непристойната Мохамедова вяра: едни като се изпоплашиха 
от страх, някои като се омекчиха чрез ласкателства или като бяха 
победени чрез материална придобивка, други пък се присъедини-
ха към враговете (на Христа) като поради простотата си се под-
мамваха чрез писма и хитрост...“.

С последното се загатва за т.нар. фетви – клетвени писма, 
подписвани след съзнателна измама от страна на завоевателите. 
След повече от век немецът Ханс Дервшнам на свой ред съобщава:
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„Турците знаят много хитрини, за да измамят християните, да ги 
оплетат с думи и да ги потурчат насила (...), иначе ги изгарят или 
им изземват имота... Когато двама от тях искат да измамят хрис-
тиянин или евреин, те започват да говорят с него за своята турска 
вяра и ако християнинът каже нещо на шега или си наложи бялата 
им чалма, или ако повтори подир турците тяхното верую, което 
е винаги в устата им, и гласи «Ла илах иля’лах ве Мехмед ресул 
аллах“ (...), тогава двамината отиват при кадията и казват: „Чухме, 
че този християнин иска да стане турчин“. Даже и той да отрече 
веднага, не може да си помогне...“.

Когато този човек е глава на семейство, след него и жената, и 
децата му стават мюсюлмани. Това на свой ред тласка роднини, съсе-
ляни, съграждани по същия път. А чуждата иноверна власт всячески 
поощрява такова поведение.

ГРУПОВИТЕ ПОМЮСЮЛМАНЧВАНИЯ

Обект на религиозната асимилация е голямата част от средно-
вековното българско болярство. Спахиите християни постепенно са 
претопени, като приемат исляма. Този процес продължава повече от 
век и често фигурира в служебните описи регистри, където можем 
да срещнем спахии с мюсюлмански имена, които са синове на бащи 
с християнски имена. Най-известните случаи са с най-големия син и 
престолонаследник на цар Иван Шишман – Александър, приел исляма 
под името Искендер, както и с турския адмирал от средата на ХV в. 
Сюлейман Балтаоглу, син на български болярин. И през следващия век 
можем да прочетем за не един „потомствен тимариот“ (спахия), пото-
мък на български боляри, който вече е Абдулах, Мустафа, Ахмед...
Един от най-бруталните пътища за смяната на вярата е... робството! 
Може да се спори дали българите и другите балкански християни са 
били под робство или под режим на чуждо, иноверно владичество, но в 
Османската империя, и то до средата на модерния ХIХ в., съществува 
съвсем истинско, примитивно робство! Десетки са свидетелствата за 
отвличането на пленници от българските земи, а и от Сърбия, Влаш-
ко, дори Унгария и Украйна, продавани после по робските пазари. 
По време на войни, както и при потушаването на най-масовите бъл-
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гарски въстания, хиляди мъже, жени и деца са поробвани в истинския 
смисъл на думата. Наред с турците това се прави и от техните верни 
съюзници – кримските татари. И песните за „трите синджира роби“ 
съвсем не са само художествено творчество, но и жестока, нечовешки 
жестока истина! И какъв е пътят за обикновения човек да си върне 
свободата, своя и на близките си? Със сигурност най-прекият път е 
като се приеме религията на поробителя. Именно по този път върви и 
индивидуалното, и груповото, а нерядко и масовото помюсюлманчва-
не на хиляди и хиляди българи.

МАСОВИТЕ ПОМЮСЮЛМАНЧВАНИЯ

Днес нерядко и открито се спекулира с масовите помюсюлман-
чвания. Вярно е, в някои случаи те са отразени в разкази и паметници 
от ХIХ в. Но нима те не предават живите предания за сторените зли-
ни, за нещастието на деди и прадеди? Нима няма достатъчно данни 
за такива действия? Първото известно ни масово помохамеданчва-
не в Родопите и някои части на Македония е в началото на ХVI век. 
Цели села са изгорени, жителите им – изклани. Народната памет е 
запечатала кървавото насилие в местни имена, белязали местата на 
разделянето на брат от брата, на кланетата над най-непреклонните 
българи. Нови вълни на масово обръщане на български села и райо-
ни в „турската вяра“ има през ХVII в. като предпазна мярка на Ос-
манската империя във войните є с европейските християнски държа-
ви, както и след българските въстания в Търновско и Македония... 
Векове наред са се помнели и били проклинани онези малодушни 
хора, поставили се в услуга на кървавия тиранин – някой си Пен-
джико от Якоруда, Рангел от Косово, Смолянско... От същите тези 
села обаче са излизали и борци против робството – знае се напри-
мер, че прочутият Дельо хайдутин от още по-прочутата българска 
народна песен е родом от с. Жълтуша, днес българомохамеданско. 
Острието на тези походи, част от свещената война газават на полуме-
сеца срещу кръста, са военизираните групи от мюсюлманско населе-
ние (напр. юруците), подкрепяни от ислямските монашески ордени. 
Те обръщат в „правата вяра“ цели райони с християнско население, 
рушат манастири, поругават християнски светини. Така е не само в 
българските земи, но и в другите завоювани християнски земи. Из-
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вестен е случаят с Босна, където днешните мюсюлмани в голямата си 
част са потомци на босненските богомили. Навярно и в България бо-
гомилите, преследвани в предишните векове от християнската църк-
ва и държава, са били по-податливи на чуждата верска пропаганда. 
Най-болезнено е обаче, че насилието често се оглавява от хора с хрис-
тиянско потекло, с българска кръв – еничарите. Защото политиката на 
османската държава ражда чудовищни явления като данъка „девшир-
ме“ (т.нар. кръвен данък) – през няколко години хиляди български 
момчета, обикновено между 10- и 18-годишна възраст, са отнемани 
насилствено от своите родители, заставяни са да приемат исляма и са 
превръщани в еничари („нова войска“). И ето какво ни разказва пак 
св. Паисий Хилендарски:

„...дошъл краят и на българското царство и то паднало под ага-
рянска власт... И султан Мурад (...), когато взел българската земя, 
избрал много народ, млади и красиви юноши, със сила ги грабел 
и събирал в Едрене, записвал ги еничари в турската войска и ги 
турчел насила... Така майки, бащи и сродници ридаели безутешно 
и въздишали за чедата си...“.

А нима тази робска участ не е карала родители да променят вя-
рата си, за да могат поне на оня свят да бъдат заедно с чедата си?

До края на XVI в. ислямизирането на българите продължило в 
различни размери и с различна интензивност. В Северна България то 
обхванало предимно градското население, а селското било особено 
засегнато в Североизточна България. Тук по-силна била и колониза-
ция на тюрки, татари, мюсюлмани от далечна Персия... Така значител-
на част от българите били принудени да променят своята вяра, своите 
имена... Втората по-голяма вълна е през средата и втората половина 
на ХVII в., като е следствие на турско-венецианския конфликт и зася-
га най-вече Западните Родопи. Такива данни има и за ХVIII в., макар 
и от локален мащаб. Османските регистри, отделни извори и предания 
са категорични, че много днешни мюсюлмански селища в Мизия, Тра-
кия и Македония, отчасти в Албания и Косово (днес населени с бъл-
гари мюсюлмани, български турци или албанци) до ХVII–ХVIII в. са 
имали християнско българско население! Още повече, че обикновено 
няма данни за преселване на мюсюлмани, а и исторически условия за 
такива радикални промени.
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Един от пътищата за смяната на вярата, особено в някои райони, 
се корени в старите противоречия между самите християни. Така е 
било в Босна, така се е случвало и на някои места в България. Бълга-
рите, които през Средните векове са били богомили, преследвани от 
официалните държава и църква, по-лесно ставали жертва на ислям-
ската пропаганда. Така може би е било при „торбешите“ в днешна Ма-
кедония, в чието име буквално виждаме едно от обидните прозвища за 
богомилите – „торбоносци“. Така навярно е било и в Родопите – нали 
именно там средновековните автори – от Византия до Италия и Фран-
ция, поставят влиятелната богомилска „църква“ Драговичия?

Единично или масово, в твърд или „мек“ вариант, насилието е 
продължавало през вековете. През 1634 г. английският пътешестве-
ник Хенри Блаунт ни е оставил извънредно важно свидетелство, което 
не може да ни остави равнодушни:

„Християните, най-сетне, като виждат, че са бедни, жалки, сма-
зани, опозорени, лишавани от децата си, подложени на наглостта 
на всеки мошеник, те започват да премислят и да предпочитат на-
стоящия свят пред отвъдния, който почти не разбират. Това кара 
хиляди да се обърнат към мохамеданството...“.

Вярно е, че и обикновените турци, татари и други мюсюл-
мани са страдали от недъзите на уж своята власт, дълго време и те 
са „рая“, подобно на християните. Вярно е, че в Европа през къс-
ното Средновековие селяните надали са живеели много по-добре. 
В случая с нас българите, както и с другите покорени от Османска-
та държава християни, наред с недоимъка, експлоатацията, наси-
лието, една от най-тежките прояви на робията е унижението, пре-
връщането на българина, на християнина в човек „второ качество“. 
Това съзнание на неравноправие у българския народ, известен по вре-
мето на своето собствено Българско царство със своята гордост, със 
своето достойнство, будело бунт срещу несправедливостта на този 
свят. Това чувство, съпътствано от насилията, правело пътя към прие-
мането на вярата на завоевателите далеч по-лесен.

Какво е ставало в душите на помохамеданчените българи? Как-
во става в тези български души и днес, когато те продължават да бъ-
дат лъгани, мамени, манипулирани? Когато тъмни сили, които и пет 
пари не дават за тяхното добруване, продължават да им внушават, че 
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са „помашки етнос“, че са „побългарени турци“, че са „кумани“, та 
дори и араби от времето на самия Мохамед... Нека се замислим над 
тази вековна драма, над днешните є измерения.

* * *
Една от най-закостенелите представи, не, една от най-неверни-

те и коварни заблуди е, че така наречените помаци са хомогенна общ-
ност. Че те не само по вяра, но и по други причини се отличават от 
българите християни. А и не са малко онези, които си мислят, че тези 
„помаци“ живеят компактно на едно и също място. Ако направим им-
провизирана анкета, вероятно ще чуем, че тези хора живеят предим-
но или само в Родопите и Пиринския край. Известно е, разбира се, че 
българи мохамедани има в Ловешко, а и на други места в България, 
както и в онези български земи, които днес са в Гърция, Македония, 
Албания, Косово... Българи мохамедани живеят и на други места, 
където са се преселили през ХХ век в търсене на дом и поминък. 
Неразбирането и незнанието водят дотам, че се говори за „помаци“ 
въобще. А именно това помага на враговете на истината и българ-
щината да издигат тезата за съществуването на „помашка нация“, 
на някакъв си „народ от мюсюлмани“, че даже и на „балкански 
турци“...Кои са българите мохамедани и къде живеят е дълга и мъ-
чителна история... Къде ли не в българското пространство между 
Дунава, Бяло море и албанските планини не е имало насилия и уни-
жения, глад, недоимък, принудили хиляди българи – от отделни хора 
и семейства до цели селища и райони, да оставят вярата на деди и 
прадеди. И как би могло да бъде иначе, когато „...еничари ходят, 
мамо, от село на село...“, когато цената за оцеляването на семей-
ство, деца, род е жестока.

„Откриването“ на българите мохамедани не просто като „по-
турчено“ население, а като хора с български език, обичаи, фолк-
лор, култура, психика е сложен процес. В различно време още през 
ХVIII–ХIХ век чужди пътешественици с изненада забелязват, че 
голяма част от мюсюлманите не са никакви турци, че дори не могат 
да бъдат наречени така. Някои ги наричат „потурчени“, но при-
знават, че освен вярата, те нямат в себе си нищо турско! Не само 
за чужденците, но и за самите българи християни това преоткрива-
не не е лесно. За съжаление, и днес има рецидиви на неразбиране 
колко дълбоко българска е природата на тези наши сънародници. 
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Ето какво открихме случайно в един интернет форум през лятото 
на 2006 г.:

„Що е то... да си Българин, да си роден в България, но моха-
меданин?! Първото нещо, което деца от махалата ти набиват в 
главата от дете, е думата „...ТУРЧИН...“, „ПОМАК“, „АХРЯНИН“. В 
училище си „рязаният“, „фесът“, по-големите „батковци“ те карат 
да рецитираш „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“... а след това те сритват...
„А бе какво българче си ти бе...“, докато накрая се запиташ: „...а 
бе какъв българин съм аз...“. Затова питам какво е да си моха-
меданин в България – турчин, българомохамеданин или просто 
Българин...“

Болката в тези думи всеки ще усети по своему, но българин е 
написано с главно „Б“! И не е ли показателна тази изповед?

СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

Най-рано в книжнината, вестниците, в масово съзнание са „за-
белязани“ българите мохамедани в Северна България. За тях пишат и 
българи, и чужди наблюдатели, те вълнуват наши възрожденски дейци 
от ранга на Петко Р. Славейков и Любен Каравелов, както и известни 
чужди имена като Феликс Каниц и Константин Иречек. Името „пома-
ци“ е било дадено именно на тази група и оттук се е наложило върху 
останалите българи мохамедани. Преди Освобождението те наброя-
ват около 40–50 хиляди души, живеещи от Севлиево чак до Луковит, 
Червен бряг и Бяла Слатина. Някога долината на река Панега, приток 
на Искър, е била известна като „Помашката долина“. В резултат на 
големите изселвания в края на ХIХ в. те са останали няколко хиляди, 
най-вече в селата Галата, Градешница и още няколко в Тетевенско, 
отделни семейства са дошли и от Родопите след 1944 г.

Говореният от българите мохамедани в Северна България език 
и в миналото, и днес е източнобългарски диалект – за разлика от тях, 
част от българите християни, особено във Врачанско, Белослатинско, 
Оряховско, говорят западен диалект. Тази особеност показва, че бъл-
гаромохамеданите са старо население, останало още от времето на 
Второто българско царство. Тези красиви хора са били известни през 
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ХIХ в. и със своята музикалност, със старинните си български песни. 
Ето какво разказва в началото на ХХ в. Стоян Заимов:

„Неотдавна тая богата с хубости и с изобилие от храни и до-
битък Помашка долина – котловината на Златна Панега – е била 
люлка на помашката поезия. В турско време тя е раждала и кър-
мила прочутите помашки певци... Кому не са известни веселите 
помашки песни: „Низ Панега газят, нане, бели помакини...“, „Шаян 
си по двор ходи, хем си коня води...“.

Запазени са много свидетелства за наличието на българско само-
съзнание у помаците от Ловчанско и Тетевенско. Показателно е и поч-
тителното им отношения към такава българска обител като Гложен- 
ския манастир „Св. Георги“. Смътни предания като тези за името на 
селата Хъсен (Асен) и Полатин нашепват за връзката на предците им 
със славните Асеневци, за летни царски палати по тези красиви места.

РОДОПИТЕ И БЕЛОМОРИЕТО

Най-познатата група на българите мохамедани е тази в Родопи-
те, намерила най-голямо място в науката, изкуството, литературата, 
киното... Нейната здрава връзка с българското е отбелязвана невед-
нъж – както пише известният учен Христо Вакарелски:

„Чистотата на българския език, народните песни, приказки, пос- 
ловици, гатанки и прочие у българите мохамедани прави впечат-
ление на всички, които имат допир с тях...“.

Тези българи, изповядващи ислямската религия, живеят на тери-
торията на Кърджалийска, Смолянска, Пазарджишка, Благоевградска 
област, както и оттатък южната ни граница.

Българите мохамедани в Гърция десетилетия наред са манипу-
лирани от гръцката и турската пропаганда. Кратките периоди, в които 
те са били поданици на българската държава, са крайно недостатъчни 
за интегрирането им в общото ни отечество... В днешна Гърция (ре-
гионите Ксанти, Родопи и Еврос) живеят около 40 хиляди българи 
мохамедани. Тези хора все още знаят корените си, поне при старото 
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поколение е така, но днес са принудени да се лутат между това дали са 
„помаци“, „турци“ или „гръцки славофони мюсюлмани“. Написаха 
им вече „помашки граматики“, „речници“, „помашки език“ им из-
мислиха... Но в училищата им се учи гръцки и... турски. Защо впрочем 
„славяногласните“ трябва да учат турски, а не български, защо?!

На няколко пъти „вълни“ от тази общност, насилствено разделе-
на от братята си на север в България, се изселват в република Турция. 
В Източна Тракия те заживяват заедно с други ислямизирани бълга-
ри, преселени тук от България, Македония, Косово... По неофициални 
данни българите мохамедани в Одринско са около 120 хиляди, а ве-
роятно са и много повече. Турската държава обаче не признава нито 
българи, нито дори „помаци“ – така всички тези хора с българска кръв 
и генетична памет с едно драсване на молива стават... турци! А къде 
е България, къде е нашата национална съвест, къде е волята на дър-
жавата ни? Турция неизменно поставя въпроси пред България, тър-
си някакви разбирани по особен начин „права и свободи“ за някакво 
„нейно“ население в България. Къде обаче сме ние? Попитахме ли 
поне веднъж на официално равнище защо на нашите сънародници се 
отказва право на национална идентичност, защо те не учат български 
език, защо нямат своите български, ако щете, българомохамедански 
културни центрове, читалища, театри, телевизионни и радио програ-
ми? Същите питания заслужава да получи и Гърция, още повече че тя 
е член на европейското семейство. И още нещо, нима иначе речови-
тите Хелзингски комитети и правозащитници не виждат тази крещяща 
несправедливост към хора, подложени на безогледна асимилация бук-
вално до южните ни граници?

ПИРИНСКИЯТ КРАЙ И ЮГОЗАПАДНИТЕ РОДОПИ

Българите мохамедани в Пиринския край и югозападния дял на 
Родопите в миналото са изложени на много силна мюсюлманска про-
паганда, затова и днес заблудите при тях са още живи. Под въздейст-
вието на външни, а и вътрешни сили, които спекулират с тяхното нез- 
нание и предразсъдъци, те по-ревниво се придържат към арабската 
именна система. Нещо повече, част от тях декларират турско самосъз-
нание, макар да говорят майчин български език! Какви „турски села“, 
населени с „етнически турци“ могат да имат старинни български име-
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на като Сатовча, Корница, Брезница, Буково, Дъбница, Хвостяне, 
Вълкосел, Плетена... Вярно е, че държавните власти имат грехове към 
тези българи, че те в миналото са жертва на груб натиск и насилие. 
Това обаче означава ли, че истината не е истина?

МАКЕДОНИЯ, КОСОВО, АЛБАНИЯ

В днешната република Македония, появила се на политическата 
карта на света в края на ХХ век, българи мохамедани живеят на реди-
ца места. Най-много са те по границите с Албания и Косово, а и отвъд 
тях. В миналото това население, наричано най-често торбеши, но и 
аповци, а по-късно в духа на общобългарската практика и помаци, е 
живеело на още повече места – документи и статистически данни дават 
богата картина за Реканско, Тетовско, Гостиварско, Дебърско, Велеш-
ко, Пехчевско... И картината повтаря онази в останалите наши земи. 
Нека разкажем малко повече за областта Торбешия – име, което е 
съхранило историческия спомен за богомилството – за „българска-
та ерес“, както са я наричали нейните противници дори в далечните 
Франция и Испания. Именно богомилството обяснява защо на някои 
места българи, преследвани векове наред от официалната църква, са 
били по-податливи да приемат исляма. Торбешията се намира в Скоп-
ската котловина, в нейния южен дял. И днес съществуват красиви-
те български имена, носени от планинските върхове Китка и Милен 
камен, от селата Елово, Цветово, Студеничани, Маркова Сушица, от 
реки, потоци, местности... Тук е и прочутият Марков Манастир „Св. 
Димитър“, съграден в края на ХIV в. от легендарния Крали Марко. 
В този планински край българите са помюсюлманчени към края на 
ХVII в., може би като последица от въстанието на войводата Карпош 
(1689 г.). Днес в селата на някогашните богомили живеят около 20 
хиляди... турци и албанци. В миналото торбешите са били два пъти 
повече, но в края на 50-те години режимът на Тито улеснява масовите 
изселвания в Турция. На мястото на заминалите прииждат мюсюлма-
ни албанци от Косово и бошняци от Босна, които на свой ред поне в 
много случаи са потомци на ислямизирани българи... Класическото 
„разделяй и владей“ в югославския му вид се е проявило и тук! И така 
незнайно колко още хора с българска кръв се превръщат в... албанци, 
турци и бошняци, а съседите им християни в... македонци! И как после 
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човек да остане равнодушен към злощастната съдба на хора от нашата 
кръв, чиито предци са живели по онези места от ранното Средновеко-
вие, та и до днес!

Българи мохамедани, наричани „горани“ или „горанци“ (бук-
вално „планинци“, „балканджии“), живеят от векове в областта 
Гора, разделена днес от политическите граници между Албания и 
Косово. Тези горди потомци на някога многохилядното българско 
население на тази област в началото на ХХI век са се стопили до 
под двайсетина хиляди души. Всъщност, ако проследим пътищата на 
миграциите им, те са поне три-четири пъти повече! Освен в Македо-
ния и България, в градовете на Косово, Сърбия и Босна, съответно 
в икономически по-развитите райони на Албания, горани отиват и в 
Средна, и Западна Европа, и то се знае – в Турция! Ненадминати май-
стори сладкари и бозаджии, известни в българските градове още от  
ХIХ в., горанците са наричани десетилетия наред напълно погреш-
но... „албанци“! Ето как понякога самите ние, българите от Бълга-
рия, се случва да не виждаме очевадното – че си имаме работа с 
наши братя, със сънародници, макар и с друга вяра, говорещи друг 
диалект, дошли отдалече. Впрочем съвсем не е толкова отдавна вре-
мето, в което „другоселецът“ традиционно е схващан като натрап-
ник, своего рода чужденец, че и нещо по-лошо... Нима у нас няма 
хора, и то не без образование, обща култура, социален опит и т.н., 
които обаче все още наричат бесарабските българи „руснаци“, „ук-
раинци“ и „молдовци“, македонските българи – „македонци“ и дори 
„сърби“, влашките българи – „румънци“, и така нататък... Вярно е, 
че пет века е нямало българска държава, че нацията ни е преживяла 
тежки войни и национални катастрофи, че и до днес отсъства ясно 
формулирана и осмислена национална политика. И все пак това не 
можа да ни служи за оправдание и вече е крайно време да бъде из-
коренено невежеството ни за самите нас! Югославската и по-късно 
скопската пропаганда безогледно се стреми да отроди гораните от 
българските им корени, да ги направи „македонци муслимани“... 

На свой ред сръбската шовинистична линия твърди, че те са 
„горанска нация“, която обаче някак си се вмества в „сръбството“ на 
Балканите! По-навътре в Косово, в районите Жупа и Подгор, в седем-
надесет села е разположена друга българска мохамеданска група от 
около 20 000 души, доскоро почти напълно непозната. И тук срещаме 
старинни български имена като Мушниково, Горнье и Долно Люби-
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не, Небрегоща, Локвица, Манастирица, Скоробище, Гърнчаре... Голо 
Бърдо днес в Албания е друг известен район на българи мохамедани. 
Въпреки че от началото на ислямизацията тук са изминали около три 
столетия, и до днес се е запазило едно показателно явление – в едно и 
също семейство да има хора и от двете религии! 

Дошло е време, но не време разделно, а време на съединение, 
време на проглеждане... Никой няма право да отделя българите мю-
сюлмани от останалите българи! Трябва ли да се търпи повече на-
силието над истината, над отделния човек, над големи групи от хора, 
семейства, цели селища... Кой всъщност дава право на политиците ни 
да си затварят очите пред грубото насилие? Не, повече не може да се 
търпи насилието над вековните български демократични традиции, а 
и над самите европейски ценности, в които днес представителите на 
нашия политически елит се кълнат под път и над път! Защото опитите 
за отродяването на българите мохамедани, за превръщането им в тур-
ци, албанци, „македонци“, бошнаци, сърби, гърци не е грях само пред 
Майка България – не, това без преувеличение е престъпление не само 
срещу българите, но и срещу човечеството.



ДВА ОПИТА ЗА „РЕВИЗИЯ“  
НА БАЛКАНСКАТА ИСТОРИЯ

Проф. Валери Стоянов

Към края на ХХ в., особено след рухване на комунизма, започ-
налият „мюсюлмански ренесанс“ и политическите промени в Югоиз-
точна Европа създадоха предпоставки за издигането на нови хипотези 
относно появата и разпространението на исляма на Балканите. Осо-
бено активни в това отношение бяха автори с албански (косоварски) 
и бошняшки произход, т.е. представители на две от най-новите още 
доизграждащи се нации в региона, към които гравитират и отделни 
„списатели“ от българско-мюсюлманските среди. Какво е общото при 
тях? Преди всичко – отхвърлянето на всякаква представа за конвер-
тиране на предците им през османския период – най-малкото защото 
това би ги свързало с близките, ако не и родствени по език съседни 
християнски народи, от които днес те искат да се разграничат, или 
защото си търсят своя собствена идентичност, различна не само от 
тази на околните им „сънародници“, но също и от турските потомци 
на османския завоевател. Това е част от процеса на самообособяване-
то – една нормална проява на диференциационните процеси във вся-
ко едно общество, поради което едва ли би трябвало да є се обръща 
някакво особено внимание, ако не ставаше въпрос за Балканите, при 
които – по правило – тенденциите на модерното развитие се разгръ-
щат с известно закъснение. Друга характерна черта е обвързването на 
конфесионалното им минало с арабите – в унисон с опитите на отдел-
ни салафитски мисионери от Саудитското кралство да интерпретират 
по съвсем фриволен начин историята на исляма в региона. 

Пример за тази тенденция дава студията на Неджат Ибрахими 
от Косово „Първите контакти на исляма с балканските нации“1. Тя е 
била определена като „книжле“ (a „small“ book) и представлява пре-
работен вариант на една по-ранна негова статия („Разпространението 
на исляма на Балканите“), чийто текст е публикуван също в издава-

1 Nexhat Ibrahimi. Islam’s first contacts with the Balkan nations. Вж. онлайн на 
адрес: <http://www.iium.edu.my/deed/quran/albanian/nexhat.html>. 
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ния на арабски и на някои европейски езици сайт „Ислямска мрежа“ 
(IslamWeb.net)2. Освен на сайта на Международния ислямски уни-
верситет в Малайзия, работата се открива и в български превод (там 
името на автора е погрешно предадено чрез „Нексхат“) – в ислямска-
та онлайн библиотека към сайта „Islam for Bulgaria“3, поддържан в 
германската провинция Северен Рейн – Вестфалия, изобилстваща на 
„турски“ емигранти. Изглежда тя намира добър прием сред част от 
младите българи мюсюлмани, ако се съди по честото є споменаване 
при форуми и теми, свързани с „помаците“ и с балканския ислям. 

Авторът пледира за наличието на ислям на Балканите от поне 
13 века. За да обоснове това, той се спира най-напред на „Историчес-
ките и социални условия на балканските нации“ (в българския превод 
заглавието е подобрено – „Исторически и социални условия на Балка-
ните“). Това е кратък очерк за етнополитическото развитие в региона 
с акцент върху земите на Албания и Косово, при което наред с друго-
то хуните са обявени за германски племена, а Румелия е дефинирана 
като „днешната Румъния“. По-нататък Ибрахими разглежда „Фак-
торите, направили исляма реалност на Балканите“, като ги обособява 
по групи: 1) религиозни, 2) морални, 3) културни и интелектуални, 4) 
политически и икономически, 5) социални. За да аргументира тезата 
си, че първите мюсюлмани на Балканите са от „преди средновеков-
ния период“ и по-точно – от времето на славянските нашествия, той 
припомня, че тези славяни едва ли са били християни. Във връзка с 
това привежда мнението на югославския босненски историк М. Хад-
жияхич, че „първата поява на християнството сред балканските 
нации може да е съвпадала с тази на исляма“. С преимуществата на 
исляма пред християнството, изложени в петте параграфа, се обясня-
вало и лесното му възприемане от балканските нации. В третата глава 
се проследява „Как ислямската цивилизация [не „нации“ – както е в 
българския превод] си е проправила пътя до Балканския полуостров“. 
Като отбелязва, че военните експедиции са били от много малко зна-
чение за разпространението на исляма на Балканите, авторът вижда в 

2 Вж. в английската версия: <http://www.islamweb.net/emainpage/printarticle.
php?id=150535&lang=E> и <http://www.islamweb.net/emainpage/printarticle. 
php?id=150536&lang=E>. 

3 Вж.: <http://islamforbulgaria.com/onlinelibrary/Islam_Balkans.pdf> (16 с., липс-
ва дата и местоиздаване). Английският текст е обнародван и на адрес: <http://www.
reocities.com/Athens/Delphi/6875/nexhat.html>. 
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самото му проповядване решаващия фактор за спечелване на хората. 
Според него ислямската цивилизация е проникнала в региона главно 
от запад чрез контактите с Андалусия, от юг – през Средиземно море 
и Сицилия, и от север – от Унгария. Нито думичка за изтока, откъ-
дето идват османските турци! Той откроява трите начина, по които 
ислямът е могъл да стъпи на Балканите: 1) чрез търговските контакти, 
2) с военните и политическите отношения, 3) благодарение на мисио-
нерите и миграциите. По същество това отговаря на опорните точки 
при разкриване на разпространяването на исляма на Изток и на Запад 
извън арабската среда. 

Доста олекотени са разсъжденията на Неджат Ибрахими относ-
но ролята на търговията за проникването на исляма в Югоизточна 
Европа. Да наистина, развитието на ислямската цивилизация е било 
обусловено и от „търговската експанзия“. И това важи в пълна сте-
пен за Близкия и Средния Изток, където мюсюлманските търговци 
отдавна се били превърнали във важен стопански и културен фактор, 
разпространявайки монотеизма сред околните племена и народи (осо-
бено сред номадите с присъщата им верска търпимост). Да се пренася 
обаче безкритично същия модел в Югоизточна Европа е несериозно. 
Все пак става въпрос за район, от векове интегриран в християнска-
та цивилизация, а не за някаква в духовно отношение „ничия земя“. 
Откритите край с. Потоци до Мостар арабски монети от времето на 
омаядския халиф Марван II сами по себе си не са доказателство за 
някакви „екстензивни търговски отношения“ на „мюсюлманите с 
балканските нации“. Такива находки има и далеч на север – в скан-
динавските страни, без от това да се правят изводи за силни търгов-
ски контакти с ислямския свят. Странно е как пътуващите „главно  
по суша“ мюсюлмански търговци са започнали да се установяват из 
крайбрежните укрепени градове, откъдето на Балканите – съгласно 
автора – са се „появили първите мюсюлмански колонии“. 

С оглед на „сърдечните отношения“ между мюсюлманските 
страни и балканските им партньори авторът споменава за „сръбския 
крал Михаил III“, който изпратил посланик до абасидския халиф през 
856 г. Това ще да е бил само император Михаил III, кръстникът на 
българския княз Борис I Михаил. Още един „сръбски крал, Карл Ве-
лики“ е посочен да комуникира с халифа Харун ар-Рашид. Но и това 
име, от което е произлязла титлата „крал“ в редица европейски езици, 
е не на някакъв сръбски владетел, а на франкския и лангобардски крал 
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Charlemagne (Carolus Magnus), който през 800 г. е бил провъзгласен 
за император на възобновената (Западната) Римска империя. Не става 
ясно дали тези грешки са допуснати от непознаване на историческите 
факти, или поради евентуална великосръбска пропаганда в началното 
училищно образование. А може би е сторено и с презумпцията, че 
когато един народ живее на територията на дадена империя, то него-
вият върховен повелител ще е императорът – това обаче е все едно да 
говорим за „българския султан“ Сюлейман Великолепни в периода на 
най-голямото величие на Османската империя! 

В унисон с недобросъвестното боравене с данните е и съоб-
щението, че през 922 г. „българският крал“ проводил пратеник до 
халифа да „предаде решението на семейството му да прегърне ис-
ляма“. В българския превод поименно е визиран „цар Симеон I“,  
който поискал „той и семейството му да приемат исляма“. Под-
веждащата титла king е накарала преводача да свърже годината с 
времето на царуване на Симеон Велики, без навярно да знае, че тък-
мо през 922 г. владетелят на Волжка България Алмъш е приел исля-
ма – и точно неговото пратеничество е отразено в арабските извори. 
Но друго си е да допуснеш, че един от най-видните български владе-
тели, чието царуване се определя като „Златен век“, е бил обмислял 
дали да не напусне християнството в полза на „правата вяра“... 

Подобен „миш-маш“ се съдържа и в третия параграф, посветен на 
ролята на дервишите при разпространението на исляма и на заселване-
то на мюсюлмански групи на Балканите преди появата на османските 
турци. Тук „руският цар Теофил“ (разбирай византийският импера-
тор Теофил, бащата на Михаил III), докато воювал в Мала Азия при-
нудил много мюсюлмани да мигрират. Те се заселили в долината на 
река Вардар и са били наречени „вардарски турци“. За автора няма 
значение, че император Теофил е живял през IХ в., а „вардариотите“ 
(с предполагаем маджарски произход) са били споменати за пръв път 
поне век по-късно и те са служели като дворцова гвардия през ХII и 
ХIII в. Това е времето на регистрираната вече поява на мюсюлмани в 
балканските земи. Сред тях е и групата на дошлите със Саръ Салтък в 
Добруджа селджукски семейства, която, заедно с освободения от ви-
зантийски плен султан Изеддин Кей-Кавус II, ще да се е преселила в 
пределите на Златната орда. Но дори и някои от тях да са останали на 
юг от Дунава, те – както и други единични случаи (като споменатото от 
автора семейство от Халеб, което се заселило в Косово през 1291 г.) –  
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съвсем не са били толкова многобройни, че да се говори за „силно“ 
мюсюлманско присъствие, преди появата на османските турци. 

Обясними са мотивите, които са подтикнали Неджат Ибрахими 
да аргументира такава спорна теза. Възможно е и да си вярва – в зак-
лючение той повдига крайчеца на завесата, като упреква „късогледи-
те“ политици на християнските държави, които, усещайки, че губят 
почва, са „ударили обратно“ – и така е била „положена основата 
на бъдещата европейска политика“. Това си е упрек! Никога пове-
че – заявява той – „няма да имаме толкова добри и сърдечни отно-
шения между мюсюлманите и европейските страни“ (в българския 
превод звучи нюансирано – „между мюсюлманите и християните в 
Европа“). Това вече издава и позиция. И тя показва не само стремеж 
за културно-политическа еманципация, но и целенасочен опит за пре-
написване на историята с оглед съвременните тенденции и евентуални 
бъдещи очаквания.

Това, което Неджат Ибрахими аргументира относно прониква-
нето на Исляма на Балканите, това предлага в българския контекст 
Мехмед Дорсунски (или Дурсунски)4 – българин мюсюлманин от ра-
йона на Мадан, Смолянско. Той бе учил известно време в Ислямския 
институт в София, но по думите на ректора проф. Ибрахим Ялъмов 
той е напуснал института, без да се дипломира. В някои материали 
Дорсунски е представян обаче като „завършил Ислямския институт 
в София, Ислямски университет в гр. Кум, минен специалист“ и пр. 
За град Кум (Ком) се знае, че е едно от свещените места на шиитския 
ислям, което има вековни традиции в изучаването на религиозни нау-
ки. Дорсунски не е следвал в държавния университет на гр. Кум, а в 
Международния център за ислямски проучвания, наричан също Све-
товен университет Ал-Мустафа – една неправителствена институ-
ция, съчетаваща университетското образование с традициите на няко-
гашните ислямски училища (хавза), където са обучавани и неирански 
студенти, включително чрез краткосрочни курсове. Възможно е той 
да е бил там в качеството на специализант – знае се, че макар и да 
не поддържа постоянен контакт с Главното мюфтийство, Центърът е 
изпращал делегация в България. Не е ясно дали е оказал някаква под-
крепа за публикуването на книгата на Дорсунски (това също се вписва 
в ангажиментите на МЦИП)5, или авторът си е намерил от друго мяс-

4 Името произлиза от пожелателното турско dursun – „да остане, да се запази“. 
5 Вж.: <http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=6705>.
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то средствата за нейното издаване. Още повече че в някои медийни 
информации той е представян също като „бизнесмен“ и „обществе-
ник“. Липсват данни за естеството на неговия „бизнес“. В публична-
та сфера обаче Дорсунски отдавна застъпва идеята за етническото (а 
впоследствие и политическо) обособяване на помаците от българско-
то общество. „Надявам се България да стане като Америка – казва 
той в едно интервю – свободна държава, където на всеки да бъде 
дадена възможност да се определи такъв, какъвто желае“6. 

М. Дорсунски привлича общественото внимание около тезата 
си за арабския произход на помаците. Отначало подкрепя ДПС. По-
късно се оплаква, че партията на Доган била изхвърлила помаците 
от своето ръководство и това налагало те да създадат своя собстве-
на организация. През лятото на 2007 г. той е сред учредителите на 
Партията за демократичен прогрес и благоденствие на професора по 
анатомия от Медицинска академия Адриан (Али) Палов, който още 
тогава е бил склонен да разглежда помаците като нещо по-различно 
от българи и турци7. Година по-късно на националната конференция 
„Малцинствата и дясното политическо пространство в Република 
България“ (Шумен, 13.09.2008) проф. Палов вече говори за помаците 
като отделна общност. Изглежда вижданията му по въпроса обаче не 
били достатъчно приемливи за М. Дорсунски и някои други „раде-
тели за помашкия етнос“ (Ариф Алов, Къдри Уланов и пр.), които 
през 2009 г. се присъединяват към ръководената от Сезгин Мюмюн 
Федерация „Справедливост – България“. Оттам те взимат участие в 
две „помашки“ конференции в гр. Гоце Делчев, но след предизбор-
ното споразумение на Мюмюн със Синята коалиция, го напускат и 
основават на 19.12.2009 г. в Триград, Смолянско, партията Обедине-
ние за мир, автентичност и култура – ПОМАК. Тя няма дълъг жи-
вот. Срещу учредителите бива образувано досъдебно производство, 
прекратено поради „липсата на престъпление“. Вече през 2012 г. 
тримата участват също в създаването в Смолян на Европейския ин-
ститут „Помак“ (ЕИП) като отзвук на учредения в Стокхолм от 
представители на емиграцията Помашки културен институт. Една от 

6 Вж.: <http://www.scribd.com/doc/75993365/Наименованието-българомохаме-
дани-е-асимилационно>. 

7 Вж.: заключителните му слова в интервюто на Георги Кулов от 26.06.2008 г. 
в „Кърджали-прес“, озаглавено „Част сме от българската нация“. – <http://www.
kardjalipress.com/0608/palov.htm>. 
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първите акции на тази институция е да отправи отворено писмо до 
президента на републиката, до премиера и председателя на Народно-
то събрание с искане да се отменят честванията, посветени на 100- 
годишния юбилей от Балканската война, защото било твърде „ци-
нично да се иска от жертвите“ на „насилията и униженията“ на 
помаците през 1912–1913 г. да празнуват това събитие8. Такава по-
зиция съвпада с отказа по-късно на общинския съвет в Кърджали да 
провъзгласи „освободителя на града“ генерал Васил Делов за „по-
четен гражданин“, както и с политическата заигравка на Доган, че 
Балканската война представлявала вид етническо прочистване. Тя е в 
унисон с разпространената в Република Турция представа за Балкан-
ската война като геноцид над мюсюлманското население в европей-
ската част на Османската империя9, а това загатва за идеологическата 
обвързаност на ЕИП с определени турски среди. 

Тук не е мястото да се разглежда обществената активност на 
Мехмед Дорсунски, който от едно десетилетие се опитва да се впише 
в българското политическо пространство. Неговите възгледи обаче са 
тясно преплетени с (или произтичащи от) представата за самостой-
ността на помаците, която е аргументирана и с конструкцията за тех-
ния уж „арабски произход“. Още в средата на 90-те години на XX в. 
М. Дорсунски обобщава идеите си в апокрифно отпечатаната книга 
„История на ахрените (помаците)“, части от която са качени в интер-
нет – там за година и място на издаване са посочени София, 199510. 
Три години по-късно излиза съкрушителната рецензия на професор 
Страшимир Димитров, определено предизвикан от множеството не-
лепости в текста11. Едно допълнително издание от 2002 г.12 извиква 
нова критична рецензия, този път на езиковеда Георги Митринов13. 
Въпреки това мислите на Дорсунски намират място в очертаващата се 
тенденция за етническо самообособяване на част от помашкото насе-

8 Вж.: <http://rodopi24.blogspot.com/2012/10/blog-post_8949.html>. 
9 Вж. интерпретацията на събитията от турска гледна точка на адрес: <http://

www.turksam.org/tr/a2774.html>, също на руски език на адрес: <http://www.inosmi.
ru/world/20121015/200928719.html#ixzz2Amw3MqCg>. 

10 Вж.: <http://www.scribd.com/doc/75689322/История-на-ахрените-помаците>. 
11 Димитров, Стр.  Недоумици и грешки в една книга за българите мохамеда-

ни. – В: Rhodopica (Смолян), кн. 1, 1998, с. 199–214.
12 Дорсунски, М. История на ахрените (помаците). Смолян, 2002.
13 Митринов, Г. Още веднъж за измислиците на Мехмед Дорсунски в книгата 

„История на ахряните (помаците)“. – В: Родопи (Смолян), № 1–2, 2005, с. 37–43.
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ление и те получават своите привърженици. 
В собственоръчно написана „анотация“ към своята книга Дор-

сунски отбелязва, че предлагал „нова теория за разпространение-
то на исляма отпреди османското владичество на Балк[анския] 
полуостров“, доказвайки „арабския произход на ахрените (пома-
ците)“. Връзката е формулирана още в заглавието на първа глава 
„Ибрахим (А) (Авраам) – родоначалник на арабите (агаряните) а от 
там и на ахрените (помаците)“*. Явно звуковото подобие на „агаря-
ни“ (по името на египетската наложница Агар, родила първия Авраа-
мов син Исмаил, родоначалника на арабите) и „ахряни“ (по „Ахрида, 
Ахридос“ – название на Източните Родопи) го е навело на идеята за 
етническата връзка между араби и помаци, подтиквайки го да търси 
допълнителни аргументи и доказателства в подкрепа на собствената 
теза. Външната звукова прилика между думи с различна семантика и 
произход често мотивира лаици с липсваща езикова култура да пра-
вят сензационни заключения. Но освен че не е лингвист, Дорсунски 
не е и историк. Тъкмо слабите познания за миналото, намиращи се 
на едно среднообразователно ниво, са го окуражили да формулира с 
лекота най-невероятни твърдения. Читателят разбира, че в периода 
на възникване на „ислямската държава“ (т.е. през VII в.) Византия 
била „робовладелска държава, но съществува тенденция на преми-
наване от робовладелски към феодални обществени отношения“  
(с. 13). Религията на заселилите се на Балканите славяни „била близка 
до ислямската по отношение на вярата в единия Бог – Творецът на 
вселената“ (с. 15). Това била и основната разлика между исляма и 
християнството, защото „муслиманите вярват в единия Аллах (Бо-
гът), а християните в Неговото триединство“ (с. 15). След кратък 
преглед на ранната ислямска история, интерпретирана от шиитски по-
зиции14, при което се набляга също на масовото преминаване към ара-
бите на местното население от Сирия, Палестина и „Египед“, авторът 
разглежда в отделна глава „Заселването на арабите (агаряните) на 

* Тук и по-нататък в цитатите от псевдонаучните съчинения е запазен оригинал-
ният правопис – бел. кор.

14 Али е приет като законния наследник на Пророка – той бил „избран за имам 
и халиф от самия Аллах“ и бил посочен за такъв от неговия Пратеник при послед-
ния му хадж пред около 250 хиляди души, докато отстранилите го от власт в съюз с 
евреите бени Омеййа са наречени „хора нечисти“ и „противници на Мохаммад“, 
които избили неговото семейство.
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Балканския полуостров – основа за обособяване на ахряните като 
отделна муслиманска общност на полуострова“ (с. 37). Тук той обоб- 
щава същите три начина на проникване на исляма, за които пише и Н. 
Ибрахими, но ги разполага в по-различен ред: 1) „Заселници във вид 
на проповедници“; 2) „Заселници във вид на войска“; и 3) „Търговия-
та – поредният начин на заселване на арабите на Балканския полуос-
тров“. Трудно е да се определи дали Мехмед Дорсунски е пресъздал 
идеите на косовския теолог (чиято студия, поне външно, има по-го-
ляма прилика с научен текст) или обратното – Неджат Ибрахими да 
се е запознал с идеите на младия студент от Ислямския институт в 
София и впоследствие да ги е доразвил в една по-подходяща форма. 
А може би и двамата реализират нечии „чужди мисли“, продукт на 
„арабското духовно проникване“ в Югоизточна Европа след края на 
„комунистическата епоха“. 

Дорсунски постулира, че заселването на араби на полуострова е 
било в резултат на византийската политика за създаването на „защи-
тен пояс“ срещу северните племена и народи. То не било еднократ-
но, а продължило „до края на десети век, а и по-късно“ (с. 37). Още 
приживе на Пророка са били изпращани мисионери във всички посоки 
на света, за да разнасят Божието слово. Такива се появили и в Бъл-
гария – авторът привежда откъс от с. 85 на книгата „Княз Борис I“15,  
споменаващ за дошлите „арабски проповедници, които предложили 
на българския владетел да разпространяват мохамеданството“. 
Той допълва това сведение и с чути от него предания. Едното е за 
пристигнали в Родопите „по пейгамберско време“ [по времето на 
Пророка] 40 души „евлийе (светци)“, които, след като спрели на един 
връх, където отправили молитва („кланяли намаз“), се разпръснали 
сред местните жители, за да живеят между тях и да проповядват исляма  
(с. 39) – тези първи мюсюлмански заселници били станали причина 
тамошните племена да приемат „по собствено желание“ исляма. 
Това предание е видоизменена версия на познатата сред алианите ле-
генда за т.нар. Кърклар – Четирдесетте алевитски шейха, които през 
ХIV–ХV в. били проповядвали сред местните жители. Техни текета се 
посещават и в наши дни от алианите в Родопите. 

Другото предание е било разказано на Мехмед Дорсунски в  
с. Сивино, община Смилян – „Как Родопските беси приели исляма 

15 Това явно е историческият роман на Димитър Мантов от 1978 г., а не хабили-
тационния труд на акад. Васил Гюзелев от 1969 г.
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масово и заедно с останалите местни жители, живеещи на изток 
от сегашния град Смолян по течението на река Арда, почти всич-
ки се оказали муслимани“ (с. 39). Авторът не привежда текста на са-
мото предание, нито съобщава нещо за своите информатори – човек 
остава с впечатлението, че е изправен пред „съчинени“ в по-ново вре-
ме „легенди“ с цел да се докаже „достоверността на пуснатите в 
публичното пространство измислици“16. Това е разбрано и от ня-
кои форумни потребители на сайта www.pomak.eu, където под името 
„ali m“ Дорсунски преповтаря своите тези. „Хубава приказка си  
съчинил ali-m – отбелязва по този повод читател с псевдоним Сидхар-
та – наред с някои факти обаче доста добре си си послужил и с твои 
думи“, а във връзка с преданието от Сивино той подхвърля иронично: 
„легенда, която се носи още от времето на бесите та стига сега 
до нас благодарение на днешните обитатели на това село... с това 
твърдение веднага слагаш край на претенциите за историческо по-
знание“. Друг един потребител „celestialwish“ добавя отдолу: „обаче за 
сметка на това той поставя белетристичното начало на помашка-
та научна фантастика“17. 

Според Дорсунски проповедниците станали причина за съз-
даването на мюсюлманското ядро на полуострова, към което после 
се присъединили настанените на византийска територия през VII– 
XI в. мюсюлмански войници и военнопленници от времето на акции-
те срещу Цариград на Муавия (674 г.) и Масалама (710 г.). Той при-
вежда по секундарни извори информация за тези събития, в която 
въобще не става въпрос за заселването на арабски воини или плен-
ници на Балканите. Това обаче не пречи да интерпретира данните в 
тази посока. За него „точно при обсадата на Константинопол са 
се настанили част от войниците на Маслама“ (с. 47) и това се е 
подкрепяло от народните предания – например съобщеното от някой 
си Осман от с. Кучкар, община Рудозем, според когото една трета 
от арабската армия се била установила в Родопите, където потър-
сила спасение и се „заселили да живеят, женейки се за жени от 
местните племена...“, затова „сегашните техни потомци говорят 

16 Танев, Ст. Истината за етногенезиса на българите мохамедани и нейното 
фалшифициране в публикации на съвременни български автори. – В: Заблуди и фал-
шификации за произхода на българите мохамедани. Материали от научната конфе-
ренция Смолян – 29 октомври 2009 г. С., 2010, с. 76–90 (на с. 86).

17 Вж.: <http://www.pomak.eu/board/index.php?topic=94.290;imode>. 
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на смесен език – между арабски и славянски. Славянското влия-
ние върху езика е от майките, а ислямската религия от бащите“. 
Дорсунски не смята за възможно „цялата войска да е избита, тъй 
като се твърди, че всичките им кораби били унищожени и че вой-
ска не се е върнала на арабска територия“ (с. 48) и подкрепя пред-
положенията си с още два устни разказа. Единият от тях е на Шукри 
Армански от с. Елховец, община Рудозем (как един „муслимански 
войник“, изостанал от своя отряд, бил „попаднал на християнска 
проповед на открито“ и „станал причина целият сбор да приеме 
исляма“), а другият разказ е на кмета на с. Смилян, г-н Чокуртев, 
който бил научил от някакъв качен на стоп старец, че „някога по 
горното и средно течение на р. Арда били заселени много войници 
муслимани, които ходели с дълги бели дрехи, носели чалми и за въо-
ръжение притежавали само един меч и един кон“. По такива „пре-
дания“ и извадени от контекста откъси за често недатирани и не-
локализирани събития в някои вторично преразказани исторически 
извори авторът си прави изводи за заселването в Ахрида на арабски 
воини и военнопленници от императорските кампании в Армения, 
Сирия и Месопотамия. Доколкото армията на Маслама е била наби-
рана в Северна Сирия, а оттам били и част от пленниците, това за 
Дорсунски означавало, че „коренът на ахрените (помаците) в ос-
новата си е от северна Сирия, или както е позната сред муслима-
ните това е областта Шам“ (с. 63). Отново той подкрепя тезата си 
с предание, което уж можело да се чуе „от устата на всеки втори 
по-възрастен член на ахренската общност“ – някакъв владетел на 
Шам сънувал, че „определена област в близост до една река при-
надлежи на муслиманите наречени „урумили миллет“, т.е. тези 
муслимани, които живеят в балканските [sic!] територии на Рум 
(Византия)“. 

Също и в параграфа за търговията като начин на заселване на 
араби на Балканския полуостров не се предлагат никакви конкретни 
сведения, а само се цитират отделни пасажи (например от „История 
на Византия“ на Димитър Ангелов), изтъкващи значението на Кон-
стантинопол и други византийски средища за развитието на европей-
ската и световна търговия най-малкото с присъствието на търговци от 
далечни страни, сред които и мюсюлмани (перси, араби). Това обаче 
е достатъчно на Дурсунски, за да твърди, че арабите са имали свободен 
достъп до византийските пазари, „а чрез пазарите и до местните пле-
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мена и народи. Чрез муслиманските търговци местните муслимани 
[са] поддържали връзка с тогавашните центрове на исляма – пише 
той. – От търговците и другите муслимани, пътуващи из полуос-
трова, те получавали книги и други помагала за развитие на рели-
гиозните и другите науки, които били най-добре развити сред мус-
лиманите до „ренесанса“ в Западна Европа. Голяма част от тър-
говските и др. пътници се женели на полуострова“ (с. 72–73). Това 
е картина, напомняща съвременната европейска представа за мулти-
културно общество, но едва ли отговаря на някогашната реалност. По 
отношение на Западните Балкани авторът е на мнение, че още преди 
исляма Сараево е било „във връзка с Персия“ и персийските търговци 
са пътували до него и обратно, като за пръв път „Босна и Херцегови-
на заедно с Албания били превзети от Фатимидите, които успели 
да създадат там своя държава, макар и за кратко време“. Едва по-
късно тези територии били овладени от османските турци, но и след 
това „връзките с иранците продължили“ (с. 73), доколкото първата 
личност, управлявала там, е бил персиецът Кази Хасери Бик18. Като 
изтъква значението на исляма за развитие на химията, медицината, 
астрономията, математиката, историята, географията и философията, 
авторът упреква съвременната (западна) цивилизация, че тя не само 
не отдавала „заслуженото на ислямската култура“, но и смятала 
за европейски откритията на ислямските учени чрез смяна на техни-
те имена, например Авицена вместо Абу Али ибн Сина – бащата на 
медицината. Но въпреки тенденцията ислямът да се представя като 
религия на жестокостта и насилието, той всъщност е „религията на 
бъдещето“ – пророчески заключава Дорсунски.

В неговите умозрения има и опит за археологическа аргумента-
ция на тезата му – това е надгробна плоча, намираща се в Музея на ру-
додобива в гр. Мадан, върху която е изписана датировката „sene 254“  
(т.е. година 254 [по Хиджра] = 868 г.). Тук Дорсунски не отчита харак-
терното в османската дипломатика и епиграфика изпускане на хиляд-
ните (понякога също и на стотиците) при датирането на документи и 
строителни (респ. надгробни) надписи, което би отнесло надписа от 

18 Това всъщност е известният управник Gazi Hüsrev Beg/Bey, на чието име е 
била назована ориенталската библиотека в гр. Сараево. Поради възможностите на 
арабската азбука, породени от различните писмени традиции и неточността на фо-
нетичното възпроизводство, името би могло да се разчете „по персийски“ като Kazi 
Husrev Bek/Bik.
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плочата към втората половина на ХIХ в. Същото важи и за строителния 
надпис за изграждане на джамията в Мадан – по Дурсунски това ще да 
е станало през Х в., докато специалистът по османска епиграфика доц. 
Катерина Венедикова отнася надписа в края на ХIХ в.19 Авторът прив-
лича и подбрана езикова информация – той дава в табличен вид 229 
„арабски“ думи от езика на българите мюсюлмани. Част от тях обаче 
имат персийски, гръцки или турски произход и са навлезли по естест-
вен път в говора на родопските мюсюлмани по време на османското 
владичество. Това, което го отличава от другите радетели на „арабската 
теза“, е идеята му, че предполаганите от него заселници „агаряни“, от 
които уж били произлезли помаците „ахряни“ в Родопите („Ахрида“) и 
на запад до Охрид, може да са били измежду привържениците на Али, 
т.е. първите мюсюлмани в района да са се числели към хетеродоксния 
ислям на алевитите къзълбаши. Навярно в търсенето на баланс меж-
ду иранските и арабски въздействия или защото самият Дорсунски е 
спадал към същата верска група, което би обяснило и следването му в 
шиитския религиозен център на гр. Кум. 

През последното десетилетие тезата за предосманското про-
никване на исляма на Балканите започва да печели все повече при-
върженици. Особено сред мюсюлманите от общности, в които днес 
протичат силни идентификационни процеси на самообособяване 
чрез дистанциране и противопоставяне на доскоро доминиралите 
мнозинства – така в Босна и в Косово, в Западна Македония, а сега 
и сред българите мюсюлмани от Родопите. Опитите за конструиране 
на един „помашки етнос“, генетично различаващ се от българския 
народ, не са нови – те личат при всяко по-внимателно проследява-
не на малцинствената политика и на динамиката на осъществяващия 
се в региона етнотрансформационен процес. Можем да отбележим, 
че „посятото“ от Неджат Ибрахими и Мехмед Дорсунски вече дава 
своите кълнове.

В книгата на друг един български автор, Хюсеин Мехмед, „Пома-
ците и торбешите в Мизия, Тракия и Македония“ (София, 2007, 167 с.) 
бива отбелязано: 

19 Вж.: Венедикова, К. Епиграфски паметници и други извори от районите на 
Рудозем и Смолян. – В: Рудозем и околностите му – археология, етнография и исто-
рия. Т. 1. С., 2008 (цит. по: Петров, П. Абсурдни теории, фалшификации и заблуди 
за произхода на българите мохамедани. – В: Заблуди и фалшификации за произхода 
на българите мохамедани..., с. 16–46, вж. на с. 23). 
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„Допуска се през IХ век в област Ахридос да са живели араби, 
тъй като в гр. Мадан е открит надгробен камък от 254 г. по хиджра 
(870 г.) и е на името на хаджи Хасан Рухиджун (с. 12)“.

 
Тук също са разгледани възможностите за ранно арабско про-

никване на Балканите – чрез военни и търговски контакти, с ми-
сионерите и заселването на военнопленници. Споменава се също 
за Алеповците от Призренско – потомци на сирийски преселници 
от Халеб, за които пише и Ибрахими. Според автора още при по-
кръстването на България в страната са се били настанили араб-
ски, павликянски и юдейски проповедници, като ислямските ми-
сионери били „предложили на българския владетел да разпрос-
траняват сред населението и исляма“ (с. 12). Това се виждало 
от отговорите на папа Николай I на въпрос, „зададен от група 
българи за ислямските книги, които те получили от сарацините 
(арабите сирийци)“. Тук и на много други места проличава под-
ходът, използван от автора за постигане на съответното внуше- 
ние – комбинация на неточно (или дори „подправено“) цитиране с 
произволна интерпретация, което е било забелязано и в подробния 
критичен анализ на Петър Петров20. Различното, което внася Хю-
сеин Мехмед, е, че българите мюсюлмани може да са потомци и на 
някогашните богомили – по подобие на босненските им „събратя“ 
(sic!).

Идеята за ранното проникване на исляма още по византийско 
време се подема и от други писатели сред българите мюсюлмани. Тя 
се подкрепя и от някои кръгове в Саудитска Арабия, търсещи коре-
ните на „българския ислям“ при прабългарите край Волга, както и от 
единични изследователи от Западна Европа. Като цяло обаче научната 
общност продължава да отстоява традиционното виждане, че на Бал-
каните ислямът се установява едва с инкорпорирането на региона в 
Османската империя. И ако днес си припомняме тези опити за ревизия 
на нашето минало, то това е само за да изострим вниманието към една 
произволна негова интерпретация, от която предвид турбулентните 
глобални изменения (политически, икономически, идеологически, 
културни) някой ден би могъл да възникне един далеч по-сериозен 
проблем.

20 Вж.: <http://www.pravoslavieto.com/inoverie/islam/pomaci_petrov.htm>. 
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ИСТИНАТА –  
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ НАУЧНО ГЛЕДИЩЕ

РАЗМИСЛИ ЗА РЪКОПИСА НА АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ  
„РОДОПСКИТЕ ПОМАЦИ“ С ДВЕ ПРИПИСКИ1

Тодор Коруев

Вестник „Словото днес“ в брой 32 от 26 ноември 2009 г. пуб-
ликува откъс от непубликуван ръкопис на акад. Михаил Арнаудов. 
Изключителна находка, граничеща със сензация. Да, но откритието 
във вестника на Съюза на българските писатели не предизвика широк 
отзвук в обществото. Тъкмо обратното би станало, ако живеехме в 
нормална държава, в която културата и науката не са набутани под 
миндера. Но този мой неприятен извод не може да хвърли сянка върху 
направеното от Искра Арнаудова, снаха и пазителка на архива на ака-
демика. Именно тя откри този „ръкопис от чекмедже“ и го предостави 
заедно с непубликувани снимки на вестник „Словото днес“ и СБП, 
който чрез своето издателство го изважда на бял свят.

Студията носи заглавие „Родопските помаци“ и е писана в на-
чалото на 50-те години на ХХ век, тя съдържа 44 страници на пише-
ща машина, работния план на ръкописа и рецензия от д-р Цветана 
Вранска, датирана на 31.Х.1956 г. Още в първите редове големият 
учен определя задачата си – да изследва „потеклото, националната 
принадлежност и историческата съдба на т.нар. помаци в облас-
тта на Родопите (Тракия)“. Студията има подзаглавие „Народопис-
но-исторически преглед“, което от една страна подсказва, че авторът 
се разграничава от многото издирвания и обсъждания на „помашкия 
въпрос“, свързани с политическите отношения на Балканите, а стъп-
ва на здравата почва на историческите източници, на резултатите от 
езиковедски, етнографски, фолклористични и народопсихологически 
изследвания. Този подход и предумишленото разграничаване от вся-

1 Предговор към кн.: Арнаудов, М. Родопските помаци. Изд. „Български писа-
тел“, С., 2010, с. 5–14.
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какви политически конюнктурщини гарантират дълбочината и все-
обхватността на изследването. Акад. Михаил Арнаудов, обяснявайки 
целта на своя труд, пише: 

„Тук искаме да се занимаем с този проблем изключително от 
научно гледище, търсейки самата истина, тъй старателно занема-
рявана от публицисти, които са догонвали чисто практически цели, 
в услуга на едни или други – най-често съвсем неоправдани – дър-
жавно-национални домогвания“. 

Така че бележитият учен се поставя над политиката и не слугува 
на които и да е управляващи, чиито възгледи по този въпрос са не-
последователни и менливи дотолкова, че понякога се изменят според 
това откъде какъв вятър вее и зависят от котерийни партийни интере-
си и дори от прищявките на властниците. 

Още веднъж обръщам вниманието на читателя към израза „из-
ключително от научно гледище“, защото това не са празни слова. И 
по-важното е, че като затворите последната страница на студията, ще 
се убедите, че академикът е удържал на думата си и убедително с без-
брой документи доказва българската национална принадлежност на 
помаците. Без да изневери на науката, без да спекулира с нея, както са 
правили и правят много други, топили перото си в тази тема. 

Може би за някого е изненада фактът, че ученият се е захванал с 
изследването на „помашкия въпрос“ и той като че ли е встрани от не-
говите научни интереси. Акад. Михаил Арнаудов е европейски учен с 
крупни национални приноси и e от плеядата Александър Теодоров-Ба-
лан, Беньо Цонев, Стефан Младенов, Иван Шишманов, Боян Пенев, 
Любомир Милетич, Тодор Боров и др. В храма на българската наука 
той остави не само забележителни трудове в областта на народното 
творчество, на българския и световния фолклор, на литературната нау- 
ка (книги не само за български, но и за западноевропейски и руски 
писатели), на литературната теория и психологията на литературното 
творчество, но и изследвания на Българското възраждане, етноложки 
проучвания, исторически и народоучни съчинения. Тази всеобхват-
ност в неговите научни интереси, високата му ерудираност, познания- 
та му в различни области на човешкото знание обясняват интереса 
му към темата за историческото потекло и съдбата на потомците на 
помохамеданчените българи в Родопите и Тракия. Но към това трябва 
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да се добави още нещо, което може и да е решаващо – отношението 
на академика към националния въпрос. Той живее със съдбата на род-
ната му Македония (роден е в Русе, баща му е преселник от Тетово), 
за която казвал: „най-красивата територия на българската геогра-
фия и най-тъжната част от българската история“. За него сродна 
с ориста на Македония е и съдбата на Беломорска Тракия и Родопите 
и на живеещите там българи християни и българи мохамедани, кръв-
ни братя, разделяни изкуствено за зла врага от вярата. Михаил Арнау-
дов не се примирява с опита да се наложи отвън идеята за небългар-
ския характер на населението, езика и културата на Македония. През  
1944 г. е осъден от Народния съд на доживотен затвор, лежи в лагер, 
на 68-годишна възраст е помилван. Но униженията и страданията не 
сломяват духа му, той продължава да пише своите трудове, всичките 
на ползу роду, някои от които излизат след смъртта му, която изпре-
варва с няколко месеца стогодишния му юбилей. Според проф. Кирил 
Топалов „животът на Михаил Арнаудов беше безрезервно отдаден 
на два негови кумира – науката и България“, „науката, разбирана в 
духа на една хедоническа философия, т.е. като умствена и емоцио-
нална наслада, може да се смята наред с музиката и поезията – най- 
благородното занимание“. Самият факт, че учен от такъв мащаб и с 
доказана вярност към науката и истината, се е захванал с тази щекотли-
ва, но важна българска тема, сам по себе си предава голяма стойност на 
изследването. Но това е само А-то, до Я-то читателят ще стигне, като 
затвори последната страница, прочете изводите на учения и разгледа 
библиографията. Тогава ще се убеди, че не се е доверил напразно на 
акад. Михаил Арнаудов. 

Студията „Родопските помаци“ е четиво особено актуално днес. 
Макар че е писана през 50-те години, когато в отношението си към по-
маците новата отечественофронтовска власт нямаше последователна 
политика. Движението за културно възраждане на помаците „Роди-
на“ е заклеймено като фашистко, разтурено, а неговите активисти са 
съдени и преследвани като най-долни престъпници. В това време да 
се захванеш с помашкия въпрос е истински подвиг. И акад. Михаил 
Арнаудов има тази дързост. Не зная защо рецензията на д-р Цветана 
Вранска, която, общо взето, оценява като „стойностна“ и „правилна“ 
студията на академика и препоръчва да се издаде, е написана доста 
равнодушно. Дали това просто е особеност на стила на авторката, 
дали такива са били изискванията на рецензентската практика, или 
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пък рецензентката се е пазила да не си опари ръцете. Защото, в края 
на краищата, въпреки нейната препоръка написаното не стига до из-
дателство и печатница.

Акад. Михаил Арнаудов в своя макар и малък по обем труд е 
обхванал основните източници и голяма част от известната дотога-
ва книжнина, като ги е обогатил със свои фолклорни и етнографски 
проучвания. Минаха десетилетия оттогава и науката научи още много 
за траките, за славяните и прабългарите, за потурчванията и помо-
хамеданчванията по време на турския гнет, натрупаха се нови факти 
за историческото потекло и съдбата на помаците. Но и много кал се 
натрупа. Какво ли не преживяхме. Хора с лоясали души продължават 
да сипят сол в дълго гноящата рана. Да сложим ръка на сърцето си и 
да се разкаем за греховете си към своите кръвни братя – помаците. 
На какъв чекрък ги въртим – и не от вчера. От Освобождението насам 
политиците си играят с това бедно и изстрадало планинско население. 
И всичко заради тесни партийни интереси в предизборните борби, за-
ради някакви идеологически калъпи, заради временни външнополити-
чески ползи. Класически пример: за да спечели изборите, през 1914 г. 
Васил Радославов върна към исляма покръстените мюсюлмани от За-
падна Тракия. И сделката с турските имена докара погромаджиите на 
власт. Николай Хайтов нарече „разкръстването“ на Радославов като 
най-голямата политическа грешка в българската история след подял-
бата на Българското царство между Иван Шишман и Иван Срацимир. 
Историкът Стайко Трифонов писа: 

„Поставено е началото на една опасна спирала. Периодично се 
сменят турско-арабските имена на българите мохамедани с бъл-
гарски. След това отново се връщат турските имена и така – до 
наши дни“. 

През 1974–1976 г. бе извършено масово побългаряване на по-
машките имена, но Живковият възродителен процес от 1984 г. сред 
турскоезичното население отново обърна колата, за да се говори днес, 
че ако има още нещо общо между помаците и турците, то е вярата, 
но и „възродителният процес“. От притискане до стената и разправа 
със сила до кокетиране и притворна ласка – в такава широка амплиту-
да се движеше отношението на българските управници към помаците 
през десетилетията. А има и друго – понякога с късогледството си, с 
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безтактността си и дори с безпросветността си сме бъркали грубо в 
душите на своите събратя, с които сме сукали от една и съща майчина 
гръд, говорим един език, пеем едни песни.

И поразиите от това люлеене на махалото от едната до другата 
крайност са белези, които и с вълшебен грим не се изличават. Но това, 
което надроби демокрацията за нула време, та до днес, не е за сърбане. 
От Родопа планина направи разграден двор, в който шетат емисари – 
чалмалии, воини на исляма – фундаменталисти, те носят в поясите си 
не само корани, те са въоръжени и с „научна“ книжнина, която трябва 
да набие в главите ни, че народността не струва пукнат грош, „права-
та вяра“ е която омесва в едно тесто всички човеци, вярващи в Алла-
ха, от Турция и Босна та чак до Китай. Някога това се наричаше иде-
ологическа диверсия, а сега – свободно общуване между народите. В 
това общуване се наплодиха и у нас теориите за „родопските турци“, 
както наричат помаците, и още по-вероломните идеи за „куманските 
турци“, които внушават, че българите мохамедани били древно тюр-
ско племе, загубило майчиния си език, тъй като било асимилирано от 
българите. Има хора у нас, които на всяка цена искат на всяка цена да 
намерят ислям на Балканите преди нашествието на османците и всич-
ко това не безпокои никого. Вече се тиражират теории, че „помаци-
те“ са изповядали исляма и преди падането на България под османско 
владичество. Ако си спомняте преди петдесетина години псевдоучени 
искаха с пускане на кръвчица и ДНК-маркери да отмерват кой колко е 
българин. А един краевед от Кърджали се опита да шашардиса научния 
свят с „откритието“ си, че в кръвта на помаците от Девисилите, група 
села в Крумовградско, имало гръцка жилка. Ново двайсет! А оттатък, 
в Гърция, бяха издадени Помашко-български речник, Гръцко-помашки 
речник и Граматика на помашкия език – опит да се създаде писмена 
норма на един изфабрикуван език. Но този опит се оказа бумеранг, тъй 
като специалистите бързо установиха, че съчиненият „помашки език“ 
е всъщност български диалект от родопски тип. Тези родопски говори 
са част от южните диалекти, към които се отнася и солунският, легнал 
в основата на Кирило-Методиевия език, и чийто старинни елементи са 
запазени най-много сред помаците. Ще ми се да припомня думите на 
Салих ага Сиврията от Смилян, българин с мохамеданска вяра, посрещ-
нал на нож ходжите, пратени от Цариград, да учат миллета на турски 
език: „Копаранас ще разменя, потуреся ще разменя, лю езикъс не 
мога размени, оти ми е останал от майка!“. Струва си да се припом-
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нят тия думи, казани преди 140 години не къде да е, а във владенията на 
падишаха, и то от влиятелен негов поданик, защото днес в демократич-
на и свободна България се допуска обезбългаряване, отродяване, дори 
направо казано турцизиране.

Върхът на демократичните своеволия е опитът да се наложи 
мнението, че у нас съществува „помашки етнос“, че има „помашко 
малцинство“, това твърдят дори учредителите на партията Прогрес и 
благоденствие, създадена през 2009 г., чието истинско име е помашка 
партия. В книгата на Ибрахим Карахасан-Чънар „Етническите мал-
цинства в България“ (ИК „Лик“, 2000 г.) това вече е сторено. В нея 
помаците са наредени до арменци, армъни, власи, евреи, каракачани, 
роми, руси, татари и турци. Създаването на помашка партия някои 
анализатори определят като реакция срещу политиката на ДПС. Ис-
тината е, че ДПС като етнорелигиозна партия се възползва от рели-
гиозните чувства на българите мохамедани и се опитва да изгради у 
тях турско самосъзнание. Дори не скрива намерението си да създаде 
единна етномюсюлманска общност чрез привличане на българите мю-
сюлмани. Не е случайно, че на последното преброяване през 2001 г. 
в селата по поречието на река Места 28 000 българи с мохамеданска 
вяра се записаха като турци. Откъде се пръкнаха турци в Якоруда, 
след като до 1989 г. там нямаше нито един?

Елекронното издание Pomak international.eu не скрива намере-
нията си да интернационализира „помашкия въпрос“ не само затова, 
че освен на български има версии на английски и турски. Странно е 
присъствието на турския език, тъй като майчиният език на помаците е 
българският. Може би така се дава рамо на процеса на турцизиране у 
нас (все повече помачета изучават турски език, като мюсюлманските 
училища им предлагат обучение почти без пари), а е и топла връзката 
с Турция, където живеят и много българи мохамедани, изселени в раз-
лични времена. Наред с много верни неща за потеклото и историческата 
съдба на помаците в Pomak.eu има и много вредни – като спекулациите 
(някои от тях на право смешни) да се търсят някакви големи различия 
в говора на българите мохамедани и християни и в песните им. В едно 
от последните издания е публикуван пълен списък на султаните в Ос-
манската империя, та дори и кои биха станали султани, ако през 1923 г. 
Мустафа Кемал паша не бе направил преврат. И тук не е толкова при-
крито внушението, произтичащо от великотурската идея, че мюсюлма-
нин означава турчин.
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* * *
Това мое писание играе ролята на антре, през което да приведа 

читателя към главното – студията „Родопските помаци“ на акад. Ми-
хаил Арнаудов. Но аз се изкуших да ви занимая с още две неща, свър-
зани с конкретни текстове в открития ръкопис. Първата, да я наречем 
приписка, е свързана с летописа на поп Методи Драгинов. Академи-
кът естествено се опира на този документ, обнародван за първи път 
през 1870 г. от Стефан Захариев, дори го цитира целия. За съжалание, 
наши и чужди учени се обявиха срещу истинността на един от важни-
те писмени паметници от ХVII век – летописния разказ на поп Мето-
ди Драгинов от пазарджишкото село Корова за помохамеданчването 
на част от българите в Чепинското корито в Родопите. Оспорена бе 
автентичността на летописа, но някои отродители стигнаха и по-ната-
тък: поискаха да върнат старото име на селото – Корова, което днес се 
нарича Драгиново. Разказът на Методи Драгинов разглежда събития, 
които са се разиграли в периода 1666–1669 г., а хрониката е съставена 
по-късно – през 1670-а. Събитията са свързани със засиления рели-
гиозен фанатизъм по време на войната в Крит, свещена за империята, 
и преминаването на войски през Родопите. В „История на Османската 
империя“, чийто автор е Ахмед Садулов, минаващ за български учен, 
не се споменава за никакви помохамеданчвания и насилия, а само за 
„безкомпромисна политика и действия за стабилизиране“.

През 1984 г. Илия Тодоров направи няколко езикови бележки на 
летописа от Корова, така че постави автентичността му под съмнение. 
Това дойде дюшеш за някои пишман учени глави, които побързаха 
да го обявят за фалшификат, а това бе добре дошло за платените под-
дръжници на започналия процес на денационализация на българите 
мохамедани, за мълчаливите съглашатели с разни теории за „помаш-
ки език“ и „помашка народност“. Преждевременната смърт на Илия 
Тодоров отложи оспорването на мнението му поради деликатност, 
но се оказа, че неговите възражения са безпочвени. Статия на Еле-
на Грозданова и Стефан Андреев в сп. Rhodopica отхвърли безапела-
ционно всички съмнения и несъгласия на Илия Тодоров.

Според Илия Тодоров авторът на хрониката не би могъл да се 
самоназове Методи Драгинов, тъй като по това време обичайната 
практика изисквала той да се подпише Методи Драгин (без -ов). Гроз-
данова и Андреев обаче намират много примери от документи и писа-
ния от ХVII век – приписки и евангелия, ръкописи с имена с оконча-
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ния -ов, -ев и -ски, които опровергават Тодоров. Още тогава стотици 
известни и безизвестни българи са се назовавали и подписвали точно 
като поп Методи Драгинов.

Българите от Чепинското корито не било възможно да изпъл-
няват войнушка или друга военно помощна служба, както следва от 
думите на бан Вельо и протопоп Константин в летописа, тъй като по 
други сведения тия села са вакъфски, твърди Илия Тодоров. И на това 
обвинение има отговор: „Книга на жалбите“ от 1649 г. (публикувана 
във Виена през 1984 г.) съдържа султанска заповед до кадията на Та-
тар Пазарджик, с която се възлага на войнуците на действаща служба 
и войнуците в резерва да преследват хайдути. Двамата историци пред-
ставят още ред доказателства, че войнушката институция в татарпа-
зарджишката каза съществува и през целия ХVII век.

Третият аргумент, че карабашот във Филибе – проклетият плов- 
дивски митрополит Гавраил, е наковладил пред турските власти бъл-
гарите от Чепино, задето не му плащали църковните си данъци, 
фактически не отразявало съществуващите през ХVII век взаимо- 
отношения между висшето гръцко духовенство и пасомите му българи. 
Конфронтацията според Илия Тодоров била от много по-късно време 
– ХIХ век. От „Книга на жалбите“ става ясно, че християните от Та-
тарпазарджишката и Хасковската каза са към Пловдивската епархия. 
И още, че владиците, пък и цариградският патриарх били затънали до 
гуша от дългове. От един от документите се разбира, че пловдивският 
митрополит Гавраил е принуден да изплаща дълговете на партиарха и е 
увеличил църковните налози, събирани от християнското население. За 
Методи Драгинов владиката е косвен виновник за съдбата на българите 
от Чепинското корито. Този владика вземал от всеки християнски дом 
по 60 акчета, а по-преди се събирали по 12, и изисквал от тях допълни-
телни налози по 1 киле, около 25 кг жито, или 2 килета, около 50 кг ръж. 
Ако това не е причина за конфронтация, здраве му кажи.

С дискредитирането и омаскаряването на поп Методи Драгинов 
се занимава най-усърдно и Михаил Кийл. Той дори назовава глава в 
студията си „Краят на поп Методи Драгинов“. Все пак холандският 
учен свършва и малко полезна работа, тъй като обнародва извлечени 
от цариградските архиви промените в религиозната принадлежност 
на българите в седемте чепински села от вакъфа на Сюлейман I във 
времето от 1516 до 1865 г. Грозданова и Андреев са благодарни на 
тези извадки. И ние – защото научаваме, че през 1516 г. в тези се-
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дем села – Баня, Дорково, Каменица, Костандово, Корова, Лъджене 
и Ракитово има 603 християнски семейства и 21 мюсюлмански. През 
1712 г. са 798 българи мюсюлмани и само 96 българи християни. В 
интервала 1633–1641 г. от 599 български християнски домакинства 
стават 479, със 120 по-малко, а през 1641–1696 г. още 272 български 
християнски семейства изчезват. Мехмед IV Ловеца царува от 1648 
до 1681 г. Както се разбра от дебелата книга на Ахмед Садулов, това 
е период на „безкомпромисна политика и време за стабилизиране“. 
Откъде начева „стабилизирането“ – от християните в опасната Ро-
допска твърдина. Холандецът се прави на учуден, че до 1570 г. сели-
щата Каменица, Костандово и Корова са изцяло с християнско насе-
ление, а в другите има къде по-малко, къде повече приели исляма. И 
тук той показва незнание или си затваря очите. Още през ХVI век има 
ислямизация и българските историци знаят това от джелепкешанските 
регистри от 1576 г. Там пише за Хюсеин, син на Стою, Махмуд, син 
на Стойко, Хасан, син на Рад или пък синове на Абдулах. Д-р Кийл 
обявява края на поп Методи Драгинов, тъй като не намерил името 
му в регистъра на Корова през 1641 г. Нямало такъв поп! Абе, алан- 
коулу, първо направи хесапа! Събитията, които описва поп Методи, 
са някъде около 1666–1669 г. Поп Драгинов през 1641-а може да не е 
бил задомен или просто да не е достигнал пълнолетие – 14 години, но 
във времето 1666–1669 вече ще да е на 38–39 години.

На горкия поп, когото дори изтурчват, след толкова века се при-
писват какви ли не грехове. Но обвиненията срещу неговия летопи-
сен разказ категорично отпаднаха. Ясно е кога е извършено помоха-
меданчването в Чепинското корито. В Беловската хроника, на която 
също напразно се опитаха да намерят кусури, е написано: „Кога се 
чепинци изтурчили, тогава по планини, по Гюмурчинско (Гюмюр-
джинско), по Филибелийско: 74 села се потурчиле...“. 

Акад. Михаил Арнаудов няма как да е знаел какво ще сполети 
летописния разказ, писан от ръката на поп Методи Драгинов – нов 
прочит и научните (и не толкова научни!) баталии около писмения 
паметник. Но се оказва, че не е сбъркал, като се е опрял на него.

* * *
Втората приписка е лична. Дълго живеех с мисълта, че моят род 

е от с. Габрово, Ксантийско, оттам са тръгнали Коруеви – един клон 
към Пловдив, друг към Райково (сега квартал на Смолян). Докато из-
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лезе книгата на Петър Я. Коруев „Село Габрово, Ксантийско“. В нея 
прочетох: 

„От помохамеданченото съседно село Исьорен 15 семейства 
избягали в Габрово и не променили вярата си. Тези семейства на-
мерили тук топъл прием. Габровци им позволили да се установят, 
където пожелаят. Дошлите от Исьорен не се заселили на едно 
място. Някои, като например Коруеви и Терзиеви, си построили 
къщи в Златилацката махала, а другите се пръснали по другите 
махали. Някои от тях подържали доста дълго роднинските връзки 
с помохамеданчените исьоренци. По сведения на габровци напри-
мер в с. Исьорен имало в последно време местен жител на име 
Али Коруйката. Възможно е той да е потомък на рода на Коруев. 
Същото фамилно име се срещах и в с. Отманери, Ксантийско и в 
Райково, Смолянско, но в Райково не знаят откъде произхожда 
родът им. Можем само да допуснем, че при разселването по време 
на помохамеданчванията и колонизацията на този род са се пръс-
нали на различни места“.

Аз съм от райковските Коруевци и съм чувал от дядо си Тодор 
Коруев (кехая Бен Коруолу), че са дошли от Ксантийско. Не случайно 
той по-късно си купил къща не къде да е, а в Ксанти. И в Пловдив има 
Коруевци, от който е и авторът на краеведската книга. Запознах се с 
някои от тях в студентските си години, те станаха лекари, инженери, 
адвокати... Подпитвах ги за рода им, едни не знаеха откъде са дошли 
предците им, други казваха, че са от Западна Тракия. Габровецът Вла-
димир Тодоров Коруев (1878–1952 г.), учител по професия, е орга-
низаторът на ВМОРО в Ахъчелебийско (Смолянско). Гордеех се, че 
имаме някаква родова връзка, макар и далечна.

Преди 15-ина години заедно с Костадин Карамитрев и отец Боян 
Саръев бяхме на гости на гранична застава в Долно Юруци. Около 
нас се бяха събрали граничари. По едно време дойде старшината и из-
вика: „Редник Коруев!“. Аз естествено подскочих, а съм си и редник, 
дори ефрейтор не можах да стана. Мислех, че някой се шегува.

Рипна едно граничарче, момчето стоеше до мене. Запознахме се, 
той е от Девисилите, село на българи с мохамеданска вяра. Стана при-
ятна среща. Той е загърбил религиозното минало, казва се Красимир 
Коруев. Девисилите е отсам границата, оттатък в Гръцко са Исьорен и 
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Габрово. После открих и други Коруеви: в Домище – Фатме Коруева, 
Христо Коруев – в Кърджали, дошъл тук от селата под Гюмюрджин-
ски снежник. Започнах да вярвам, че времето разделно е разделило и 
нашия род. Но както се казва, следите остават... 

Разказах всичко това, защото от акад. Михаил Арнаудов узнах 
кога и как е обърнато в „правата вяра“ село Исьорен и за мръсната 
роля на гръцкия владика в Ксанти и как някои исьоренци са се спаси-
ли, побягвайки в близките села Габрово и Еникьой. А Стою Шишков 
пише за исьоренци: 

„Драго е на човека да минава и се среща с тези простодушни 
и трудолюбиви хорица по тия прелестни и разкошни по растител-
ност и климат места. Още по драго е човеку да чуе техния звучен 
български говор и славянски нрави и обичаи. У тях фанатизъм, гра-
беж, кръвожадност и др. убийствени пороци съвършено липсват. 
Чисто българските географски названия, говорът, обичаите, стари-
ните, които не са рядкост по тия места, стоят непокътнати...“. 

След тия думи е приятно дори да си помислиш, че родът ти може 
да е тръгнал от тъкмо там – от Исьорен.

* * *
Чест прави на СБП и издателство „Български писател“, че ще по-

пуляризират първи студията „Българските помаци“. Не само за това, 
че авторът є, бележитият учен акад. Михаил Арнаудов, е бил предсе-
дател на СБП от 1923 до 1927 г. и от 1931 до 1933 г. Защото тя е адре-
сирана и към писателите, кой друг ако не творците на словото, които 
са и национално отговорни личности, трябва първи да бият камбаната 
на народната свяст, да се изправят в защита на историческата истина, 
срещу отродяването и обезбългаряването, срещу пагубната етническа 
политика, срещу новите домогвания над нашите кръвни братя. Имаме 
примера на Николай Хайтов. В последните години от живота си на-
родният писател водеше чутовни битки за запазването на българския 
език и българщината, на родната духовност, на националната кауза. 
Животът на помаците бе кладенецът на български характери и съдби, 
от който той черпеше. Не случайно на паметника в Смолян Хайтов 
е с любимия прототип от „Диви разкази“ Асан Мешов от Лъкавица, 
който му бил като баща. Големият родолюбец добре разбираше, че 
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„помашкият въпрос“ се възпламенява при всеки кризисен период в 
развитието ни и дълбоко страдаше заради турцизирането на българи 
и ислямизирането на Родопите, заради опасностите за оцеляването на 
нацията. Сякаш чуваме думите на Хайтов: „Запомни, никога не оста-
вай безучастиен към битките, които засягат родното!“.

Заради знаменития си роман „Време разделно“, който получи 
признанието на читателите и в „Голямото четене“ и е най-превежда-
ният в чужбина, големият писател Антон Дончев от доста време е раз-
пъван на кръст. Не само такива капацитетки като бившата българска 
снаха францозойката Мари Врина и присадената на холандската ниска 
земя Даниела Горчева, българка, мразеща семката си, но и нашенски 
университетски либерално мислещи кокони не спират да тръбят наля-
во и надясно, че повествованието е романтично-митологична измис-
лица, неотговаряща на историческата истина, и е скълъпено по поръка 
на ДС в подкрепа на „възродителния процес“. Наложи се да ги усми-
рява проф. Чавдар Добрев, който написа цяла книга за Българската 
голгота в романа „Време разделно“, както и за сатанинските напъни 
да се оневиняват османлиите и да се забравят многовековните злини. 
Пример за духовно насилие бе провъзгласеният за шедьовър филм 
„Гори, гори, огънче“. Авторите му дори не се замислиха, че бъркат с 
мръсни ръце в кървяща рана и така гасят жаравата на българщината, 
живееща в бедните планинци. 

Вече два века книжовници – народоуци, краеведи, историци, ези-
коведи, етнографи, фолклористи изследват произхода, миналото и оби-
чаите, песните и езика на помаците в Родопите и Тракия и не един и 
двама български писатели се докоснаха различни страни от живота на 
българите с мохамеданска вяра. А перото на Владимир Арденски роди 
цяла поредица от книги, които не само изобразиха живота им, но раз-
обличиха опитите да се изтръгне родовият корен на тези чистокръвни 
българи и разкриват причините за братското противопоставяне. За жа-
лост, книгите му не са получили достойната оценка, която заслужават, 
авторът като че ли не е желан в Съюза на българските писатели. 

Дано името на акад. Михаил Арнаудов респектира политиците и 
те прочетат тази книга, ако не цялата (те не си падат много много по 
четенето, друга треска ги тресе), то поне изводите в края на студията. 
И дано се събуди у тях поне мъничко чувство за национална отговор-
ност, възрожденски дух и човешко съчувствие. 



БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ 
 В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

Стоян Райчевски

След освобождението на България през 1878 г. българите моха-
медани, както и останалите мюсюлмански общности в България изпо-
вядват свободно своята религия и спазват без ограничения свързаните с 
нея обичаи, гарантирани им от конституцията на страната. Според гово-
римия майчин език и историческа съдба те се явяват част от българския 
народ, към който освен православните българи се числят и българите 
католици, и българите протестанти. Според приетият през 1885 г. Закон 
за народното просвещение всички мюсюлмани в България, включител-
но и българите мохамедани или помаци, както тогава биват наричани 
изповядващите исляма българи, получават правото на свои частни учи-
лища. Само в Смоленската околия за българите мохамедани са откри-
ти 95 мектеба – начални училища, даващи религиозна подготовка, и 3 
медресета – училища за мюсюлмански духовници. Веротърпимостта се 
съблюдава строго и в българската войска. В зачитане на религиозните 
чувства на българите мохамедани и на всички мюсюлмани Законът за 
военните тегоби от 1890 и 1898 г. предвижда постъпващите във войска-
та мъже мюсюлмани да полагат клетва, съобразена с мюсюлманската 
традиция и пред мюсюлманско духовно лице. 

Чрез светското образование религиозната принадлежност прес-
тава да бъде разграничителен белег между отделните верски групи 
българи. Показателен е случаят със създаденото през 1884 г. Бълга-
ро-мохамеданско ученическо дружество „Просвета“ в Чепино. Член 
1-ви от неговия печатен устав гласи: „Целта на дружеството е да 
спомага на ученици Българо-Мохамеданчета в научно отношение“, 
а чл. 2-ри определя неговия състав така: „Дружеството се състои 
от неопределен брой членове, ученици Българо-Мохамедандчета, 
учащи се по матерния си език“1. Дружеството има кръгъл печат с 

1 Устав на Българо-Мохамеданското ученическо дружество „Просвета“ в Це-
пиново, Пещерска околия, Татар-Пазарджишки департамент. Пловдив. Печатница 
Д. В. Манчов, 1884.



60 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

текст: „Българо-Мохамеданско ученическо дружество „Просвета“ 
в Цепиново“.

На 4 ноември 1884 г. ученици – членове на „Българо-Мохаме-
данското ученическо дружеството „Просвещение“, и ученици от 4-ти 
клас на Пловдивската гимназия и от училището в Каменица подпис-
ват и изпращат писмо обръщение до председателя на Народното съб- 
рание в София, което е заведено в деловодството му под вх. № 626 от 
1884 г. 

„След освободителната война – се казва в това писмо-обръ-
щение с молба за подкрепа – благодарение на патриотизма и 
умението на някои от нашите еднородни братя българи христия-
ни едни от българо-мохамеданците се свестиха и съзнаха, че за 
да излязат от невежеството, за да се подобри материалното им 
състояние, е необходимо да въведат матерний си език – българ-
ски, в училищата, та по тоя начин да се разпространи науката и 
помежду нас, наречените „помаци“. С помощта и съдействието на 
родолюбците от Източна Румелия се отвори българско училище в 
с. Каменица, което служи за (извор) на просвещението в нашите 
заглъхнали места, и в това само училище засега малцина някои от 
Българо-Мохамеданските синове ходят да черпят скудни знания. 
Но тъй като времето не чака и за да можем и ние с време да вле-
зем в пътя на просвещението и да не оставяме назад от другите си 
братя сънародници, оказва се нужда от много по-голяма помощ. 
Затова Българо-Мохамеданското дружество „Просвета“ се обръ-
ща към Вас, Г-не Председателю и Г-да Представители на Народно-
то събрание и ви моли да помислите и за тия ваши сънародници...“ 

Писмото е подписано първо от Настоятелството в състав: пред-
седател, деловодител, ковчежник и библиотекар, и от няколко десет-
ки членове и ученици. Подпечатано е с два печата: на дружеството 
и на кмета на с. Каменица, който удостоверява с подписа си вер-
ността на положените пред него подписи. Върху молбата, получена 
в Народното събрание в София на 3 декември с.г., има поставена 
обезсърчителна резолюция: „Да се остави без последствие!“. Така 
е решило ръководството му, преценявайки може би, че тази молба за 
подкрепа би следвало да бъде отправена към Областното събрание 
на Източна Румелия. Политиката на българските правителства към 
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българите мохамедани продължава да бъде нееднозначна още близо 
три десетилетия.

След Първата световна война обаче политиката на българската 
държава към българите мохамедани, за разлика от предните десети-
летия, е ясно определена и постоянна. Тя се стреми да ги задържи в 
страната и да съдейства за пълното им интегриране в българското об-
щество като равноправни граждани – българи от мюсюлманско веро-
изповедание, каквито са и разпоредбите на българска конституция. Не 
допуска и противодейства на всички опити за сегрегация или външна 
и вътрешна пропаганда за изселване, каквито явления през този пери-
од се наблюдават в някои други страни от Югоизточна Европа. 

В края на 1933 г. българското правителството назначава една 
специална комисия, съставена от висши държавни служители, военни, 
дипломати и експерти от различни области, които да проучат положе-
нието на българите мохамедани в България, техните проблеми, причи-
ните, които карат някои от тях да се изселват, и да изготвят програма 
за тяхното приобщаване за градежа на модерната българска държава2. 

От извършените проверки става ясно, че кампанията за изселва-
не се поддържа от отделни фанатизирани духовни лица и външни еми-
сари, които подтикват и насърчават отделни семейства и по-големи 
групи българи мохамедани да напускат родните си огнища, да оста-
ват имотите си и да се изселват в Турция. Сред първите мерки, които 
взима министерството на вътрешните работи и народното здраве, е 
решението да се издирят и отстранят от района на Родопите всички 
агитатори, подбуждащи българомохамеданското население към из-
селване зад граница3. 

В изготвения доклад „Относно помашкия въпрос“ на специалната 
правителствена комисия до министър-председателя Никола Мушанов 
от 9 февруари 1934 г. се набелязват редица социални и други мерки за 
подобряване на живота, поминъка, здравеопазването, образованието и 
бита на населението в Родопите. Особено място в програмата за раз-
витие на този планински край се отделя на образованието и културата:

„[...] 7. Развитие на народната културно-просветна дейност чрез 
сказки, подвижен кинематограф и подходящи тържества, целящи 

2 Райчевски, Ст. Политиката на правителството на Мушанов към българите мо-
хамедани. – В: Родопи, 2010, кн. 5–6, с. 32–44.

3 Пак там.
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да изтъкнат пред самото население големите му заслуги към бъл-
гарската култура и държава, загдето е запазило в най-чиста фор-
ма българските обичаи и българския говор. По този начин ще се 
допринесе твърде много да се пробуди националното съзнание у 
помаците и то да се предизвика у тях чувство на гордост за нацио-
налната им принадлежност.

8. На отличилите се помачета като благонадеждни и добри уче-
ници да се отпускат стипендии за следване във висши и средни 
учебни заведения с цел впоследствие да бъдат използвани като 
пионери за нашето дело в тоя край.

9. Да се издирят и привлекат на работа всички млади и интели-
гентни помаци, които имат съзнанието за българския си произход.

10. Безплатно раздаване на учащата се помашка младеж на 
литература с подходящо за целта съдържание“4. 

Mесец и половина по-късно министерството издава специална 
заповед № 860 от 27 март 1934 г., която бива разпространена из цяла-
та Родопска област, включително и до най-отдалечената махала. С тази 
заповед на министъра на вътрешните работи всички власти се задъл-
жават да зачитат и религиозните чувства иноверното население в Бъл-
гария, което наравно с всички български граждани се ползва от всички 
свободи и права, осветени и гарантирани от законите на страната. За да 
се спре изселването на помаците от България, правителството обявява 
намерението си в най-скоро време да въведе някои социални облекче-
ния за бедното планинско население и да отстрани причините, които го 
подтикват да напуска родните си места и да емигрира: 

 
Заповед

България е конституционна страна, която се управлява точно 
според нейните закони. Всички български поданици са равни пред 
закона. Животът, имотът и вярата, честта и свободата на гражда-
ните, без разлика на народност, са под пълната закрила на зако-
ните и властта.

Всичко инородци и иноверци се ползват от свободите на веро-
изповеданието в цялата страна...

4 ЦДА – Ф 176К, оп. 6, а.е. 2813, л. 79.
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Злонамерени слухове и агитации, че на иноверското население 
в България не били гарантирани всички права и свободи, са не 
само лишени от всяко основание, но са и престъпна провокация по 
отношение на реда и спокойствието в страната.

Заповядвам:
1. Всички власти са длъжни да зачитат и пазят свободата и вя-

рата на иноверното население в България, което наравно и ед-
накво с всички български граждани се ползва от всички права и 
свободи, осветени и гарантирани от законите на страната.

2. На всички служебни или частни лица, които вършат произ-
воли или насилия спрямо това население, да се съставят актове, 
да се дават на прокурорите и на полицията и да се наказват най-
строго и провинените длъжностни лица да бъдат незабавно увол-
нявани.

3. Всички лица и организации, които злонамерено разпростра-
няват обезпокоителни за иноверското население слухове и аги-
тация, да бъдат залавяни и предавани за съответното наказание.

Заповядвам да се спре изселването на българите мохамеда-
ни, безразлично дали изселването става от родните им места или 
от други места, където те са се установили на временно или посто-
янно местожителство.

Забранявам всякакво издаване на паспорти на българите мо-
хамедани с цел изселване. Ония (б.м.), които са преминали грани-
цата и напуснали страната без разрешение, които биха се върнали 
в България в разстояние до два месеца, няма да бъдат наказвани 
или преследвани

Правителството възнамерява в най-скоро време да облекчи бед- 
ното погранично население с ред мероприятия и подобрения.

Министър д-р Александър Гиргинов

Предприемат се решителни действия и допълнителни мерки за 
пресичане на влиянието на чуждите пропаганди сред българите моха-
медани, както и за провеждане на една умерена и разумна вътрешна 
политика, която да създаде по-добри условия за живот на това пла-
нинско население, да подобри нивото и качеството на неговото об-
разование, да издигне културното му ниво, без да се накърняват ре-
лигиозните му чувства, както и да въведе строг контрол в работата 
и действията на местната администрация, за да се пресекат всякакви 
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опити за стопански и други злоупотреби, вършени от страна на отдел-
ни недобросъвестни и корумпирани чиновници.

В такава обстановка през втората половина на 30-те години на XX 
век отново група младежи из средите на българите мохамедани, кои-
то учат в светски училища, решават да се организират и да работят за 
икономическото и културното издигане на своите събратя в Родопите, 
които дотогава са получавали предимно религиозно образование, за да 
могат и те да получат по-добри възможности за социална реализация в 
модернизиращата се българска държава. Тези младежи постепенно сти-
гат до идеята да създадат своя културна-просветна организация, която 
да работи сред българомохамеданското население за неговото ограмо-
тяване и просвещаване и за извеждането му от изолацията. На 3 май 
1937 г. в Смолян те учредяват културно-просветната благотворителна 
организация, наречена „Родина“. Според приетия тогава устав органи-
зацията си поставя следните цели: 

„Да работи за взаимно опознаване, сближение и подпомагане 
между българите мохамедани и българите християни в Родопска-
та област. Да подпомага всички инициативи, които целят култур-
ното, просветно и народностно издигане на българите мохамедани 
от двата пола и да култивира у тях любов към род и държава“.

За постигането на тези цели организацията устройва беседи, вече-
ринки, изложби и др. културни прояви, разкрива библиотеки, набавя и 
издава печатни издания за миналото и настоящето на Родопската област. 
Издирва и съхранява старите български традиции и работи за културно-
то израстване на българомохамеданското население и модернизирането 
на облеклото и навиците, като отстранява чуждиците и всичко онова, 
което пречи „на общото сближаването между българите мохаме-
дани и българите християни“. Зачита строго религиозните чувства на 
мюсюлманите, което е отразено в чл. 3 на същия устав: 

„Бди за строго придържане към религиозните догми на мюсюл-
манството и Корана, който трябва да стане разбираем за мъжете, 
жените и децата“. 

Местните организации на Дружба „Родина“ за кратко време 
достигат 42 на брой. 
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Влиянието на тази културно-просветна и благотворителна орга-
низация се разпростира най-вече в Централните Родопи – Смолянско, 
и отчасти в Южните и в Източните Родопи. Тук активисти, учреди-
тели и ръководители на тази организация стават и някои от местните 
мюсюлмански духовници. Учредител на Дружба „Родина“ в Смолян 
и неин председател от основаването до ликвидирането є е бившият 
мюфтия в Ардино, Смолян и Ксанти Камен Боляров. Активен член в 
същата дружба е имамът в с. Търън, Смолянско, и директор на Бъл-
гаромохамеданското духовно училище в Райково, а по-късно и главен 
мюфтия на Смолян Светослав Духовников. Мюфтията на Лъджене 
Руен (Риза) Солаков също става съосновател на дружба в своето род-
но село. Културно-просветната организация „Родина“ полага особе-
но старание за образованието на жените и за привличането им към 
обществена и културна дейност, за осъвременяване на облеклото. 
Всичко това в крайна сметка подготвя почвата за освобождаване на 
българомохамеданските семейства от някои остарели догми в бита и 
за изравняване на жената с мъжа в правата им.

Непосредствено след 9 септември 1944 г. Дружба „Родина“ бива 
заклеймена като националистична и „фашистка“ организация и реди-
ца нейни активисти са репресирани – политика, която впоследствие 
е отчетена за грешна. Съхранените и представени тук документи за 
създаването, разрастването и дейността на Дружба „Родина“ разкри-
ват нейния демократичен характер и родолюбивия възрожденски дух 
на ръководителите и последователите є. 

Всички учредителни и устройствени документи като учредител-
ни протоколи, протоколи от общите събрания, устави, правилници и 
др. са основен извор, който в съчетание с мемоарната и историческата 
литература допринася изключително много за изграждането на една 
пълна и обективна картина за появата, характера, целите, задачите и 
дейността на Българомохамеданската културно-просветна благотво-
рителна дружба „Родина“ в периода от 1934 до 1944 г.

По-долу предлагам и кратък преглед на учредителните и устрой-
ствените документи на Дружба „Родина“. Тук привеждам сведения за 
документите на 16 редовно учредени, официално регистрирани друж-
би с утвърдени по надлежния ред от Министерството на вътрешните 
работи и народното здраве устави, учредителни протоколи и заверени 
списъци на управителни тела на всички споменати местни културно-
просветни благотворителни организации на Дружба „Родина“. Броят 
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на селищата, които обхващат в дейността си тези организации, е по-
голям от този на посочените тук дружби. Организационният є живот 
обхваща много повече от споменатите селища като седалища на друж-
бите, тъй като в много случаи се касае за средищно селище, към чиято 
организация се числят и членове от няколко съседни нему села. Друж-
бите са подредени по датата и годината на основаването им.

1. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА  
ДРУЖБА „РОДИНА“ – СМОЛЯН5

Учредена през февруари 1937 г. Като учредители се записват 
22-ма от явилите се на свиканото за тази цел събрание. 

Основатели (действителни членове по право): Юсеин А. Бейски, 
Ахмед Хусков, Мехмед Ишарлиев, Ариф Юсеинов Бейски (по-късно 
приел името Камен Боляров) – чиновник в Околийското мюфтийство, 
Смаил Джелалов, Зюйди Челебиев, Осман Хожажиков, Хасан Ща-
ков, Юсеин Челебиев, Незиф Речников, Асан Фисенски, Салих Узу-
нов, Адил Ходжаджиков, Сюл. Фисенски, Ахмед Куцев, Исеин Яку-
бов, Салих Ходжаджиков, Салих Бошнаков, Исеин Байрямов, Тодор  
Г. Петров и Петър Маринов – чиновник в Архиерейското наместниче-
ство. Към 20 април 1938 г. са отчетени постъпили допълнително още 
29 спомагателни членове. До 2 април 1938 г. в дружбата постъпват 
още 32 нови члена, а именно: Салих А. Чакъров, Мехмед С. Дрянов, 
Брахим Лущев, Никола Г. Узунов, Исеин Сеферков, Афуз Шерифов 
Алиев, Мехмед Билянски, Саих М. Речников, Мехмед Карахусев, Са-
лих М. Шехов, Асан Шерифов, Асан С. Писков, Салих М. Лещев, Мах- 
муд С. Идризов, Адем М. Енузов, Мехмед Кобатев, Ариф Буйков, 
Мехмед Нуриев, Салих А. Симидчийски, Салих И. Мезинев, Мехмед 
И. Мезинев, Щукри Фисенски, Хашим Кременаров, Хюсни М. Юме-
ров, Исюф Шишманагов, Мехмед С. Дервишев, Ахмед А. Чакъров, 
Мехмед Хожажиков и Адил С. Исеинкехайов. 

Настоятелство на Дружба „Родина“ – Смолян, 1937 г.

Име, презиме и фамилия Длъжност

Ариф Юсеинов Бейски председател

Адил Салихов Хаджикиев подпредседател

5 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1830.
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Петър Анастасов Маринов секретар/касиер

Мехмед Мохамедов Челебиев съветник

Надзорна комисия

Григор Василев Георгиев председател

Смаил Джелалов член

Ахмед Мехмедов Куцев член

2. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. СМИЛЯН6

Основана на 23 януари 1938 г. На свиканото общоселско събра-
ние в Смилян като учредители се записват 25 души от селото, които 
приемат устава и избират първото свое настоятелство. В учредител-
ния протокол като мотиви за основаването на дружба е записано след-
ното: „След паметната вечеринка, изнесена от смоленските бълга-
ри мохамедани, на която се развиха добри чувства и въодушевление, 
днес на 23 януари 1938 г. група българи мохамедани от с. Смилян, 
Смоленско, таили дълго време своите симпатии към родолюбивите 
просветителни и възрожденски прояви на техните съверци в Смо-
лян, се събраха в училищното помещение за учредяване на подобна 
българо-мохамеданска културно просветна дружба, която да цели 
народностно осъзнаване и родолюбиво отправление на всички уси-
лия, както и културното издигане във всяко отношение на изоста-
налото назад българо-мохамеданско население“.

Основатели на Дружба „Родина“ – с. Смилян, 1938 г.

Име Занятие Селище 

Яшар Д. Джеминов земеделец Смилян

Тахци Ас. Асанов земеделец Смилян

Мехмед Кючуков земеделец Смилян

Мехмед Т. Шехов земеделец Смилян

Мехмед Агов земеделец Смилян

6 Райчевски, Ст. Учредителни и устройствени документи на Дружба Родина. – 
В: Сб. Дружба „Родина“. Минало и съвременност. С., 2012, с. 137–156. 
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Ехмедали Чолаков земеделец Смилян

Мехмед Афузов земеделец Смилян

Фехми Е. Сарженов земеделец Смилян

Мехмед Ас. Исуфов бакалин Смилян

Алия Ас. Баракчиев земеделец Смилян

Ариф Главовски без занаят Смилян

Емин Везиров земеделец Смилян

Абдулах Гугалев обущар Смилян

Хилми Ас. Сердаров земеделец Смилян

Исен Сал. Исенкехайов работник Смилян

Асан Абд. Везиров земеделец Смилян

Брахим Брах. Хатайски земеделец Смилян

Емин Тах. Брахимбеев земеделец Смилян

Мехмед Ем. Пандагузов земеделец Смилян

Емин Ахм. Гърбелов земеделец Смилян

Салих х. Мехмедов пъдар Смилян

Ангел Г. Савов учител Смилян

Виктор В. Попов кмет Смилян

Васил Н. п. Василев Смилян

Настоятелство на Дружба „Родина“ – с. Смилян, 1938 г.

Име, презиме и фамилия Длъжност

Яшар М. Джеминов председател

Тахци Ас. х. Асанов подпредседател

Васил Н. п. Василев секретар

Мехмед Кичуков съветник

Мехмед Т. Шехов съветник

Контролна комисия

Мехмедали Агов председател

Мехмедали Чолаков съветник

Мехмед Афузов съветник



НАУЧНИ ДОКЛАДИ, СТАТИИ, ОТЗИВИ • 69

3. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖ-
БА „РОДИНА“ – ДЕВИН7

Основана на 29 май 1938 г. На учредителното събрание като 
членове основатели на Дружба „Родина“ в Девин се записват дваде-
сет и пет души учредители: Молла Асан Хаджи Асанов, Ахмед Молла 
Исеинов, Афуз Шериф Алиев, Петко П. Андрейчев, Мехмед Бошна-
ков, Димитър Сребров, Ахмед Читаков, Калин Ан. Шупев, Раиф Мал-
ковски, Али Дрянов, Таню Дончев, Ферад Иметски, Джамал Молла 
Мехмедов, Осман Юруков, Марин Бенов, Юсеин Белберов, Мустафа 
Ас. Якубовски и Асан Бомбаширов. 

В преамбюла на учредителния протокол е записано, че се съз-
дава „Културно просветна благотворителна дружба „Родина“ на 
българите мохамедани и християни в гр. Девин.“

Настоятелство на Дружба „Родина“ – Девин, 1938 г.

Име, презиме, фамилия Длъжност 

Молла Асан Хаджи Асанов председател

Ахмед Молла Исеинов подпредседател

Калин Анастанов Шупев секретар

Марин Бенов Димитров съветник

Джамал Молла Мехмедов съветник

Надзорна комисия

Петко Парашк. Андреийчин председател

Афуз Шефир Алиев член

Раиф Мехмедов Малковски член

4. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ –  ЗЛАТОГРАД8

Основана на 4 октомври 1939 г. Като учредители се записват 24 
души, които приемат устава и избират първото настоятелство.

7 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1825.
8 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1814.
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Членове учредители на Дружба „Родина“ –  
 Златоград, 1939 г.

Име Възраст Селище

Исин Мустафа Ялемков 20 Крушка, Златоград

Хасан Изет Караметов 18 Малка Ряка

Али Ахмед Бекиров 26 Крушка

Раиф Азабагов 28 Малка Ряка

Ахмед Исеин Кормов 18 Голяма Ряка

Джемал Кара Феизов 26 Малка Ряка

Мехмед Мустафа Иков 24 Крушка

Мехмед Бажанов 17 Крушка

Хасан Семерджиев 22 Хаджи

Мехмед Кунджилов 19 Крушка

Бракъм Дидов 25 Голяма Ряка

Нори Исин Карахасанов 27 Крушка

Хилми Хасан Какаров 18 Хаджи

Ибрахим Буеджиев 18 Крушка

Цано Иванов Узунов 43 Голяма Ряка

Койчо Николов Койчев 23 Голяма Ряка

Настоятелство на Дружба „Родина“ –  
Златоград, 1939 г.

Име презиме фамилия Длъжност

Али Бекир Чинчиев председател

Исин Мустафа Алемков подпредседател

Махмуд Бояджиев съветник

Георги Костов Пачилов съветник
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5. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – СЛАВЕЙНОВСКА ОБЩИНА9

Основана е на 24 март 1940 г. като колективен член на Смолян-
ската Дружба „Родина“. На свикано на 21 юни 1942 г. извънредно 
общо събрание се взима решение за отделяне на дружество „Роди-
на“ Славейновска община от смоленското дружество в самостоятелна 
дружба, поради нарасналия брой на членовете му. На това събрание 
присъстват всички редовни членове от селата: Селище, Виево, Ряка, 
Стража и Орешец.

Събранието се ръководи от бюро с председател Раиф Асанов 
Ратайски, подпредседател С. О. Кюмецов и секретар учителят от Сла-
вейно Петко Т. Карапетков. По точка втора от обявения дневен ред 
събранието приема нови 19 редовни члена и избира настоятелство.

Новоприети членове на Дружба „Родина“ –  
с. Славейно,1942 г.

Име Селище

Действителни членове

Кадир Салихов Бюлюкбашиев Кокарово

Мехмед Мехмедов Нуриев Кокарово

Мехмед Османов Ченгалов Кутела

Осман Асанов Липов Виево

Мехмед Т. Горелов Виево

Фаик М. Горелов Виево

Мехмед С. Келешев Кутела

Мехмед М. Бинин Тикале

Раиф М. Гаджалов Селище

Емин Исеинов Нуриев Тикъле

Спомагателни членове

Шекир Р. Сантев Кокарово

Мустафа Р. Сантев Кокарово

9 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1824.
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Салих Х. Царев Кокарово

Салих М. Махмудов Селище

Салих М. Кацаров Кокарово

Мехмед М. Дрянков Кокарово

Ахмед Салихов Царев Кокарово

Настоятелство на Дружба „Родина“ –  
Славейновска община, 1942 г.

Име Селище Длъжност

Руфат Асанов Ратайски Селище председател

Салих Османов Кюмецов Кутела подпредседател

Петко Тод. Карапетков Славейно секретар

Шекир Асанов Маданков Виево член

Ахмед Гаджелов Селище член

Контролен съвет

Гено Аладжов Кутела председател

Осман Р. Кафалиев Кокарово член

Салих Идризов Куцов Ряка член

В края на заседанието си събранието приема резолюция „да се 
работи за промяна на личните, бащините и прякорните имена в 
чисто български“ на дружествените членове и на техните семейства. 
Шест души още в същото заседание пожелават да бъдат сменени тех-
ните и на семействата им имена като сами посочват избраните от тях 
български имена. 

6. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – ЧЕПИНО, С. КОРОВО10

Основана на 1 април 1940 г. в помещението на училище „Методи 
Драгинов“ в с. Корово от жители на селата Лъджене и Корово. Учре-
дителното събрание се председателства от Борис Тодоров Кутрянски 
със секретар Герасим Н. Попов. Събранието приема устава и избира 

10 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1831.
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първото настоятелство на новоучреденото дружеството, което е ко-
лективен член на Обществения културен съюз за всестранното изди-
гане на Рило-Родопската област – София. Сред членовете учредители 
има един учител по коран – Якуб Шарков, един имам, директор на 
българомохамеданско училище – Мустафа Як. Шарков, и един еван-
гелски пастор – Герасим Николов Попов.

Основатели на Дружба „Родина“ – Чепино, с. Корово

Име Занятие Селище

Борис Тодоров Кутрянски банков агент в БЗКБ Чепино

Герасим Николов Попов евангелски пастор в с. Лъджене Чепино

Димитър Зенгинов учител в Корово Корово

Махмуд Мехм. Перчинов земеделец Корово

Мехмед Махм. Клиньов скотовъдец Корово

Якуб Шарков учител по коран в Корово Корово

Мустафа Якубов Шарков директор на българомохам. 
училище в Райково

имам в  
с. Лъджене

Настоятелство на Дружба „Родина“ – Чепино, 
с. Корово“, 1940 г.

Име Селище Длъжност

Мустафа Якубов Шарков Лъджане председател

Махмъд Мехмедов Перчинков Лъджене

Герасим Николов Попов Лъджене секретар

Борис Тодоров Кутрянски Лъджене касиер

Мехмед Махмудов Клиньов Корово съветник

Контролна комисия

Димитър Зенкинов Корово председател

Якуб Ибраимов Шарков Корово секретар

Осман Османов Бакърджиев Корово член
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7. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. РАЙКОВО11

Основана на 2 юни 1940 г. от група българомохамедани от  
с. Райково, „ръководени от чисто вътрешни подбуждения и ясно 
съзнание, че трябва и тук да се последва примера на братята бълга-
ри мохамедани от цялата Родопска местност“. На учредителното 
събрание, председателствано от Мехмед Салихов Дервишев, всички 
присъстващи се записват за членове основатели, които приемат уста-
ва и избират настоятелството, общо 24 души: 

Асан Исеинов Кабадозов, Нури Салихов Аюбов, Салих Брахи-
мов Кабадозов, Риза Мехмедов Селимов, Асан Салихов Кабадозов, 
Адил Хасанов Касабов, Исеин Салихов Аюбов, Абдулах Асанов  
Саитов, Летиф Мехмедов Садъков, Исеин Ахмедов Старшев, Исеин 
Адилов Касабов, Сюлман Асанов Докатев, Ариф Рашидов Индже-
каров, Салих Еминев Кадиров, Сюлман Асанов Инджекаров, Мех-
мед Асанов Инджекаров, Емин Исеинов Маджаров, Димитър Илиев 
Спилков, Мехмед Салихов Дервишев, Брахим Исеинов Кабадозов, 
Хасан Сюлманов Докатев, Адил Салихов Любов, Салих Еминев 
Байрактаров и Салих С. Садъков. 

Настоятелство на Дружба „Родина – с. Райково

Име Длъжност

Нури Салихов Аюбов председател

Адил Хасанов Касабов подпредседател

Димитър Илиев Спилков секретар-касиер

Асан Исеинов Кабадозов съветник

Мехмед Салихов Дервишев съветник

Надзорна комисия

Салих Брахимов Кабадозов председател

Исеин Ахмедов Старшев съветник

Исеин Салихов Аюбов съветник

11 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1818.
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8. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. МОГИЛИЦА12

Основана на 19 май 1940 г. първоначално като клон на смолян-
ската Дружба „Родина“. На учредителното събрание като членове 
основатели се записват 24 души. В Заявление от 12 август 1940 г. 
до министъра на вътрешните работи председателят Мехмед Абдулов 
отбелязва: „Група родолюбиви българи мохамедани от Ардинска 
община, водени от желанието да работим за националното свес-
тяване и приобщаване към целокупния български народ, основахме 
в Могилица културно-просветна благотворителна дружба „Роди-
на“. Нашият път е ясно очертан от Дружба „Родина“ в гр. Смолян 
и работейки по нейния устав, ние ще се стремим да изкореним в 
най-скоро време всичко онова, което е останало у нас, българите 
мохамедани, като белег от робството, защото по език, кръв и оби-
чаи ние се чувстваме чисти българи“. Министерството връща доку-
ментите за регистрация на дружбата с аргумента, че новосъздадената 
дружба не може да се регистрира като клон на друга дружба, а трябва 
да съществува самостоятелно и да си приеме свой отделен устав, кое-
то тя прави на свикано за целта общо събрание на 12 август 1940 г.

Настоятелство на Дружба „Родина“ – с. Могилица

Име Селище Длъжност

Мехмед Абдулов Могилица председател

Ариф Салихов Шумаров Ухлович подпредседател

Димитър В. Димитров Арда секретар

Мехмед Русев Могилица член

Мохамед Ар. Русев Киселичево член

Контролна комисия

Рачо Стоев Могилица председател

Ариф Карамустафов Могилица член

Иляз Абазов Бориково член

12 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1817.
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9. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. НЕДЕЛИНО13

Основана е на 14 септември 1940 г. по примера на създадената 
вече в Златоград Дружба „Родина“ по инициатива на младежите в се-
лото, ръководени от учителите. На учредителното събрание 17 души 
се записват за членове основатели:

Хафуз Шевк. Шукриев, Али Кърмаджиев, Хаири Хас. Личев, 
Ахмед Хас. Личев, Хайредин Мехмед Имамов, Ахмед Хас. Койнар-
чев, Исеин Х. Ибрямов, Осман Мехм. х. Канев, Исеин Мех. Маран-
гозов, Осман Мехм. Байрямов, Мехмед Ис. Карамутев, Исеин Мех. 
Келешев, Исеин Мехм. Марангозов, Брахъм Исеин Хамазов, Ахмед 
Мехм. Еминов, Осман Мехмедов Доганов, Расим Хас. Имамов, Исеин 
Хас. Беширов и Мехмед Мехмедов Ефендев.

Учредителното събранието приема устава, избира настоятел-
ство и определя за празник на дружеството Гергьовден.

Настоятелство на Дружба „Родина“ – с. Неделино

Име Длъжност

Исеин Мехмедов Келешев председател

Исеин Х. Ибрямов подпредседател

Хафуз Шевки Шукриев секретар-касиер

Мехмед Мехмедов Ефендов съветник

Ахмед Мехмед Ибр. Еминов съветник

Надзорна комисия

Ахмед Хасанов Койнарчев председател

Расим Хасанов Имамов член

Мехмед Исеин Карамутев член

10. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – ЧЕПЕЛАРЕ14

Основана на 17 ноември 1940 г. „Група българомохамедани в  
с. Чепеларе – се казва в учредителния протокол, – ръководени от чис-

13 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1927.
14 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1810.
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то вътрешни подбуди и с ясно съзнание, че е дошло време и ние да 
заживеем един културен живот в духа на новото време и да дадем 
подтик към народностно пробуждане на нашите съверници и съна-
родници от Чепеларска околия, които досега са живели един съвсем 
затворен живот, спъвани от ред традиции, решихме да скъсаме с 
вековното невежество и да дадем доказателства за дейност, спо-
собности и народностни прояви в полза на народ, цар и отечество.“ 
На това учредителното събрание като членове основатели се записват 
15 души от Чепеларе, Богутево и Зорница.

Учредители на Дружба „Родина“ – Чепеларе, 1940 г.

Име Занятие Селище

Шукри Еминов Вощев колар Чепеларе

Салих Мехмедов Керозов земеделец Чепеларе

Шакир Шакиров Семерджиев работник Чепеларе

Шабан Мехмедов Керозов търговец Чепеларе

Стайко Илиев Стайков чиновник Чепеларе

Стоил Стайков Сиденков учител Чепеларе

Исуф Арифов Шарифов земеделец Чепеларе

Фаик Мехмедалиев Дуев земеделец Чепеларе

Тахир Салихов Рашидов работник Чепеларе

Ахмед Кара Ибраимов кираджия Чепеларе

Байрем Асанов Кара Бельов земеделец Зорница

Ариф Истрефов Синанов земеделец Зорница 

Шариф Смаилов Вуров земеделец Зорница

Нури Смаилов Ряков земеделец Зорница

Шабан Мехмедов Кавараджиев кираджия Богутево

Настоятелство на дружба „Родина“ – Чепеларе, 1940 г.

Име Селище Длъжност

Шабан Мехмедов Керозов Чепеларе председател

Шукри Еминов Вощев Чепеларе подпредседател

Стайко Илиев Стайков Чепеларе секретар-касиер
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Шакир Шакир Семерджиев Чепеларе съветник

Салих Мехмедов Керозов Чепеларе съветник

Надзорен съвет

Стоил Стайков Седянков Чепеларе председател

Шабан Мехм, Кавараджиев Богутево член

Нури Смаилов Ряков Зорница член

11. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – НЕВРОКОП15

Основана на 7 септември 1941 г. в една от класните стаи на на-
родното основно училище в Неврокоп. В учредителния протокол е 
отбелязано, че подписалите протокола са „проникнати от идеята 
за културното и просветно издигане и народностно осъзнаване на 
българите мохамедани, за здравото и родополезно братство между 
българи мохамедани и християни в Неврокопска околия“ и че затова 
„основават Околийска българомохамеданска културно-просветна и 
благотворителна дружба със седалище в Неврокоп“. Като членове 
основатели след запознаването с проектоустава се записват 20 души:

Джамал Шабанов Адъров, Адем Ибрахимов Арнаудов, Феим 
Салихов Бошнаков, Ибрахим Хасанов Хаджиев, Садедин Махмудов, 
Раден Шабанов Кърпачов, Решид Юсеинов Кърпачов, Халил М. Ту-
фанов, Ибрахим Адемов Зърбашов, Тефик Идризов Бадалов, Салих 
Ибраимов Имамов, Нури Якубов Баничов, Рустем Реджепов Русте-
мов, Юсеин Якубов Реджов, Кирил Костадинов Кемалов, Стоян Стои- 
лов Желев, Тодор Димитров Арнаудов, Александър Николов Кася-
нов, Кочо Ангелов Милчалиев, Юсеин Махмудов Делихаджиев.

Учредителното събрание е председателствано от Джамал Ша-
банов Адъров. То приема устава и избира първото си настоятелство.

Настоятелство на Околийска Дружба „Родина“ –  
Неврокоп, 1941 г.

Име Селище Длъжност

Джамал Шабанов Адъров Неврокоп председател

15 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1834.
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Адем Ибрахимов Арнаудов Абланица подпредседател

Кирил Костадинов Кемалов Лъжница секретар

Нури Якубов Баничов Лъжница съветник

Юсеин Якубов Режов Лъжница съветник

Надзорна комисия

Тодор Димитров Арнаудов Корница председател

Ибрахим Хасанов. Хаджиев Неврокоп член

Кочо Ангелов Милчалиев Неврокоп член

12. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. ДЕБРЕН16

Основана е на 19 февруари 1942 г. в читалището на с. Дебрен по 
инициатива на учителя Никола Ст. Алимански. На разгласената по-
каната се отзовават 20 души. Главният учител прочита подготвения 
устав, в който е посочено, че целта на дружбата е: 

а) да работи за взаимното опознаване, сближаване и подпома-
гане между българите мохамедани и българите християни в Ро-
допската област;

 б) да събужда и развива народностно чувство у българите с 
мохамеданско вероизповедание; 

б) да работи за религиозното и нравственото преуспяване на 
съюзите;

г) да подпомага всички инициативи, които целят културно, прос-
ветно и народностно издигане на българите мохамедани от двата 
пола и да култивира у тях любов към род и държава;

д) да ги пази от всякаква външна пропаганда и инородни вну-
шения и да работи за стопанското и културното издигане на Ро-
допския край.

 
Учредителното събрание приема с гласуване устава и избира 

първото настоятелство на основаната в Дебрен Дружба „Родина“.

16 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1811.
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Настоятелство на Дружба „Родина“ – Дебрен, 1942 г.

Име Длъжност

Мустафа Мехмедов Гавазов председател

Мустафа Мустафов Севдев подпредседател

Никола Стефанов Алимански секретар

Летиф Османов Ходжов член

Алил М. Печеджиев член

Контролен съвет

Осман Летифов Ходжов председател

Ибраим Ахмедов Караибраимов член

Ибраим Лет. Ходжов член

13. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. ЯГОДИНА17

Основана е на 26 юни 1942 г. на свикано с покана събрание. 
Главният учител на Григор Г. Ангелов открива свиканото в с. Яго-
да, Триградска община, Девинска околия, учредително събрание със 
слово за миналото настоящето и бъдещето на българите мохамедани 
в обединена България. След него думата взима шериатският секретар 
на Девинското околийско мюфтийство Ариф Сал. Главонски, който 
поканва „всички съверници да се обединят и наредят под знамето 
на Дружба „Родина“ и да заработят ревностно „за своето издигане 
и национално осъзнаване за в полза на скъпата ни обединена велика 
родина България“. Трети говори кметският наместник Костадин Т. 
Паев. След неговите заключителни думи секретарят на бюрото про-
чита устава текст по текст и го подлага на гласуване. За членове уч-
редители на Дружба „Родина“ на това събрание се записват 41 души, 
сред които един учител, енорийският свещеник, кметският наместник, 
един ученик, един войник, един горски стражар, а всички останалите 
са посочили занятието си като „земеделци“.

17 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1820.
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Основатели на Дружба „Родина“ – с. Ягодина,  
община Триград, 1942 г.

Име Възраст Занятие 

Кадир Реджепов Генчев 28 енорийски свещеник

Люман Терзиев 54 земеделец

Феим Люм. Кьорасанов 43 земеделец

Рамадан Шалаков 45 земеделец

Асан Марваков 56 земеделец

Григор Г. Ангелов 33 учител

Костадин Т. Пеев 42 кметски наместник

Стоян Манолов Златев 35 горски стражар

Юсеин Ибр. Генчев 30 нощен пазач

Ахмед Тедж. Генчев 24 земеделец

Юсеин Юсеинов Кьорахмед 34 земеделец

Рамадан Ас. Адемов 48 земеделец

Салих Ис. Левов 30 земеделец

Раиф Редж. Шалаков 56 земеделец

Ахмед Капчиков 24 земеделец

Асан Ас. Пуртев 35 земеделец

Юсеин Исеинов Кесимов 21 земеделец

Али Мурадов Шалаков 23 земеделец

Тодор Костадинов Паев 21 войник

Исеин Ис. Бюлкбашиев 21 земеделец

Цвятко И. Каранлъков 21 земеделец

Анастас Костадинов Паев 19 ученик

Асан Ас. Махмудов 18 земеделец

Юсеин Ас. Адемов 54 земеделец

Али Шакиров Ушев 31 земеделец

Мехмед Ахм. Ковачев 41 работник

Мурад Ахм. Ковачев 47 ковач

Али Ибрахимов Достаплиев 32 земеделец
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Байрям Юсеин. Капчиков 65 земеделец

Ахмед Ибр. Мишкаров 36 земеделец

Раим Шаб. Какалчев 24 земеделец

Али Люманов Асанов 18 земеделец

Сюлейман С. Махмудов 30 земеделец

Тахир Ас. Адемов 41 земеделец

Ахмед Юс. Махмудов 31 земеделец

Юсеин Сандов Сакабев 45 земеделец

Иемин Шек. Чаушев 30 земеделец

Джамал Ас. Пуртув 56 работник

Асан Асенов Чаушев 35 земеделец

Осман Асанов Каиков 35 земеделец

Реджеб Саидов Юнчев 35 земеделец

Настоятелство на дружба „Родина“ – с. Ягодина, 1942 г.

Име Длъжност

Феим Люманов Кьорхасанов председател

Юсеин Ибрахимов Генчев подпредседател

Григор Георгиев Ангелов секретар касиер

Кадир Реджепов Генчев съветник

Асан Асанов Марваков съветник

Тодор Костадинов Паев подгласник

Люман Хасанов Терзиев подгласник

Рамадан Асанов Шалаков подгласник

Надзорен съвет

Костадсин Тодоров Паев председател

Стоян Манолов Златев член

Юсеин Исеинов Кесимов член

Юсеин Юсеинов Кьорахмедов подгласник

Исеин Исеинов Билюкбашиев подгласник
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14. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. ЛЯСКОВО18

Основана е на 23 февруари 1943 г. На поканата за събранието 
се явяват над 50 души от селото. Учредителният протокол започва с 
кратка предистория на учредяването на Дружба „Родина“ в Лясково, 
Девинско: „Първата проява на културното пробуждане и наро-
дностното възраждане, която направиха българите мохамедани 
от с. Лясково, Девинско, през 1942 г. месец юлий, е, че си смениха 
имената всички българи мохамедани от селото от турски на бъл-
гарски и днес, 26 февруари 1943 г., узря в едно общо единодушно ре-
шение да се основе една българомохамеданска просветна дружба, 
която да ръководи в бъдеще работата в това духовно възраждане 
и повдигане на народностното чувство на среднородопските бъл-
гаромохамедани“. 

Учредителното събрание се провежда в кафенето на Адил Аса-
нов Палов (Данаил Николов Павлов). Като учредители на Дружба 
„Родина“ в селото се записват всички присъстващи, общо 50 души, 
отбелязани в протокола със старите и с новите си имена (лични, ба-
щини и фамилно-родови). Учредителният протокол е подписан от 
бюрото на събранието: Сали Асанов Идризов (Стоян Асенов Ризов), 
Асан Шабанов Джинков (Борис Лазаров Джинков) и Енвер Ахмедов 
Кьоровски (Зафир Каменов Чавдаров).

Управителен съвет на Дружба „Родина“ – Лясково, 1943 г.

Име Длъжност

Асан Шабанов Джинков председател

Риза Шабанов Дервишов подпредседател

Лазар Димитров Пампоров касиер

Енвер Ахмед Коровски съветник

Риза Асенов Куртев съветник

Надзорна комисия

Салфет Адилов Павлов председател

Мехмед Адилов Настанлиев член

Сали Асанов Идризов член

18 ЦДА – Ф 264К, оп. 5, а.е. 1821.
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15. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. СТАРО СЕЛО

Основана е на 3 март 1943 г. в училището на с. Петково. На 
поканата за общоселско събрания за основаване на Дружба „Родина“ 
в Старо село, Петковска община, се отзовават 42 души. Събранието 
председателства Симеон Асенов Иванов, който дава думата на главния 
учител Марин М. Петров да прочете устава член по член. Събрание-
то, след като се запознава с устава, по обща воля става учредително 
и взима следното протоколно решение: „Българите мохамедани от  
с. Старо село, осъзнали своя род и произход, жадуващи за сближе-
ние с българите християни от Петково и всички българи християни, 
образуваха културно-просветна дружба от осъзналите се българи 
мохамедани, която за в бъдеще да ръководи духовното възрастване 
и повдигане на народностното чувство на среднородопските бълга-
ри мохамедани“. Всичките 43 присътващи на това събрание се запис-
ват като членове основатели на Дружба „Родина“ в Старо село.

Основатели на Дружба „Родина“ – Старо село,  
община Петково – 1943 г.

Симеон Асенов Иванов Салих Кадиров Челингиров

Емин Мехмедов Джаферов Шукри Ахмедов Мостанлиев

Ахмед Смаелов К. Мехмедов Емин Шабанов Исуфов

Идриз Хасанов Садъков Идриз Еминов Шехов

Идриз Ахмедов Ходжов Азис Мехмедов Насрадинов

Сюлейманов Ахмедов Хасанлиев Мехмед Брахъмов Домбашов 

Мехмед Еминов Молла Юсеинов Ахмед Ахмедов Кехайов 

Хасан Юсеинов Мегеров Федат Хасанов Христемов 

Шукри Салихов Сюлейманов Ариф Мехмедов Сираков

Мехмед Ахмедов Шехов Ахмед Шафкетов Мустафов

Мохамед Ахмедов Гивьов Салих Мехмедов Насрадинов

Даут Хасанов Шехов Ахмед Мустафов Ахмедов

Ахмед х. Салихов Салих Алиев

Шукри Хасанов Саидов Ахмед Адемов Сираков

Идриз Смаилов Молла Юсеинов Мехмед Мехмедов Алиходжов
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Емин Хасанов Юмеров Ахмед Смаилов Молла Юсеинов

Феим Ахмедов Мустафов Салих х. Салихов

Хасан Ахмедов Парунев Раджеп Мехмедов Джаферов

Мехмед Еминов Шарифов Иван Митев Гарабинов

Салих Тахиров Ишериев Мехмед Ахмедов Падагов

Ахмед Мехмедов Шехов Марин Маринов Пегров

Рахим Еминов

Настоятелство на Дружба „Родина“ – с. Старо село,  
община Петково, 1943 г.

Име Длъжност

Симеон Асенов Иванов председател

Емин Мехмедов Джаферов подпредседател

Ахмед Смаилов К. Мехмедов касиер

Марин Маринов Петров секретар

Контролен съвет

Сюлейман Ахмедов Хасанлиев председател

Идриз Хасанов Садъчков член

Идриз Ахмедов Ходжов член

16. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА 
„РОДИНА“ – С. ДАВИДКОВО

Основана е на 3 март 1943 г., Деня на освобождението на Бъл-
гария, в с. Давидково, Арденска община, където се събират всички 
младежи от общината, желаещи да учредят Културно-просветно бла-
готворителна българомохамеданска Дружба „Родина“ със седалище 
в с. Лъджа, като „естествена последица от разрасналото се въз-
рожденско движение в същото село“, което до него момент е клон 
от дружбата в Бял извор, Ардинска околия. След това по специална 
програма всички желаещи да станат членове учредители на дружба-
та се събират в училището „Св. св. Кирил и Методий“. За председа-
тел на събранието е избран най-изявения родинец Джемил Бекиров 
Мехмедагов. Събранието приема устава и избира настоятелство. 
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Като членове основатели на това учредително събрание се записват 
53 души от Лъджа, Давидково, Лесково и Сливка, както следва:

20 души от с. Лъджа: Джемил Бекиров Мехмедагов, Мех-
мед Ахмедов Тахиров, Ахмед Асанов Кавалджиев, Ариф Мехмедов 
Мюфтиев, Салих Кара-Еминов Местанов, Рамиз Асанов Низамов, 
Бесим Расимов Орманлиев, Рамадан Юсеинов Ковачев, Али Бекиров 
Ходжов, Раиф Асенов Кору-Бекиров, Шукри Расимов Ферадагов, Са-
дък Мурадов Имамов, Юсеин Асанов Хиремов, Георги Юрданов Чау- 
шев, Феим Мехмедов Алибашов, Тефик Шабанов Юсенкьов, Бекир 
Юсенов Ферадагов, Шефкет Алиев Сансаров, Раиф Расимов Ферада-
гов, Никола Димитров Йочев (учител);

17 души от с. Давидково: Идриз Асанов Идризов, Бекир Ахме-
дов Пашов, Феим Мехмедов Дервишов, Салих Ахмедов Жандърмов, 
Мюмюн Рамаданов Еминджиков, Мюмюн Идризов Кара Алиев, Хай-
рола Еминов Койнарчов, Мехмед Саидов Хайдаров, Кузман Марков 
Солинков (учител), Ташо Василев Ташев (чиновник), Юмер Асанов 
Койнарчев, Бекир Мехмедов Кущилов, Асан Кара-Салихов Алиев, 
Махмед Асанов Хаджов, Емин Юсрефов Кокалов, Салих Мустафов 
Мола-Салихов, Феим Агушов Агушов; 

12 души от Лесково: Касим Мехмедов Пюскюллиев, Рамиз Ша-
банов Пинчов, Реджеб Салихов Мурадов, Рахман Арифов Асанов, 
Асан Расимов Дуржов, Рамиз Янузов Ислямов, Шабан Асанов Афу-
зов, Асан Алиев Пашов, Рамиз Садолахов Чаушов, Абтола Абтола-
хов Чакъров, Рамзи Мехмедов Гаджов, Бесим Ислямов Куриев;

4 души от Сливка: Идриз Реджебов Чолаков, Мустафа Редже-
бов Касабов, Махмуд Ахмудов Узунов, Шабан Расимов Низамов.

Настоятелство на Дружба „Родина“ – с. Давидково

Име Селище Длъжност

Джемил Бекиров Мехмедагов Лъджа председател

Мехмед Ахмедов Тахиров Лъджа подпредседател

Николай Димитров Йочев Лъджа секретар

Феим Мехмедов Дервишов Давидково съветник

Идриз Реджебов Чолаков Сливка съветник

Запасни членове

Мустафа Реджебов Касабов Сливка подгласник
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Абтола Абтолахов Чакъров Лясково подгласник

Ариф Мехмедов Мюфтиев Лъджа подгласник

Касим Мехмедов Пискюллиев Лясково председател

Бекир Ахмедов Пашов Давидково член

Ариф Мехмедов Мюфтиев Давидково член

Кузман Марков Салинков Давидково член

Бесин Ислямов Куриев Лясково подгласник

Феим Агушов Агушов Давидково подгласник

* * *
Културно-просветната организация Дружба „Родина“ в своята 

културно-просветна дейност в Родопската област допринася за съз-
даването на местна интелигенция, която работи за образованието и 
просвещението на това изолирано в миналото планинско население 
и за активното му включване в обществения и стопанския живот на 
страната. Полага особени грижи за образованието на жените и за 
привличането им към обществена и културна дейност. Горните фак-
ти за наличието на десетки организации със стотици редовни членове 
опровергава твърденията на някои автори, че Дружба „Родина“ била 
казионна „организация с актив, изграден на приятелски и семеен 
принцип“19 т.е. от шепа хора.

При сложната военновременна обстановка на Балканите и в све-
та през 1943 г. се приема специален Закон за имената, с който се дава 
възможност всеки желаещ да приеме българско име. Така за по-малко 
от две години голям брой българи мохамедани, без да бъдат заставяни 
да променят своята традиционна религия, при строго зачитане на тех-
ните религиозни права като мюсюлмани променят турско-арабските 
си имена на български и кръщават новородените си деца вече с оби-
чайните български имена. В районите, където Дружба „Родина“ има 
повече привърженици, прилагането на закона среща по-малко възра-
жения, особено сред младите хора. Така например на 28 май 1943 г. 
околийският управител от Крумовград изпраща поверителен доклад 
до областния директор в Стара Загора за начина, по който е приложен 
законът в с. Тихомир и околията. В доклада си той посочва и редица 

19 Иванова, Евг. Отхвърлените „приобщени“. С., 2002, с. 70.
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исторически обстоятелства и съхранени местни предания и фолклор в 
тяхната историческа памет като потомци на горди българи:

„Всички жители на селото са българо-мохамедани, едни от 
най-старите българи в Родопа. Те са същите българи, които през 
царуването на цар Калоян в 1204/5 година са разбили солунския 
латински крал Бонифаций Монфератски в една местност близо 
до Тихомир, която и сега се нарича Крал дере. Местните бълга-
ри – сегашните тихомирци и др., са разбили и избили войската 
на Бонифаций, а главата на последния поднесли като дар на цар 
Калоян… Промяната на имената им е станала по тяхна молба и по 
изрично тяхно желание съгласно закона за лицата, чл. 173., като 
за целта са подали всички специални молби до г-на председателя 
на Областния съд в гр. Кърджали… Фактът, че всички жители на 
с. Тихомир 1500 души до един са подали молби за промяна на име-
ната им на български такива, показва явно, че всичко това е чисто 
тяхно дело, станало по тяхно желание без каквато и да е принуда 
от официалната власт“20.

Околийският управител посочва като доказателство за твърде-
нието си обстоятелството, че общинският кмет на с. Токачка, в която 
община се намира село Тихомир, както въобще и официалната власт 
в околията по всичките си ресори, „не била налагала във връзка със 
смяната на имената глоби, нито пък каквито и да е било други мер-
ки, които могат да бъдат таксувани като принуда или въздейст-
вие, особено във визираното с. Тихомир, където не е наложена нито 
една глоба, нито пък друга, каквато и да е мярка“21. В същия доклад 
на околийският управител в Крумовград се съобщава още, че след 
безпроблемното прилагане на закона в околията „специална делега-
ция от българомохамедани от целия Родопски край“, водена от на-
родния представител Сирко Станчев е поднесла и връчила на минис-
тър председателя и министрите едно „подробно изложение, с което 
настояват, молят и за още много други мерки за приобщаването 
им към българската култура“22. 

20 ЦДА – Ф 264К, оп. 1, а.е. 396, л. 8.
21 Пак там.
22 Пак там.



ТУРСКИ ИСТОРИЦИ  
И ДРУГИ ЧУЖДИ АВТОРИ – ФАЛШИФИКАТОРИ  

НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

Доц. д-р Стоян Танев

Turkish Historians and Other Foreign Authors – Counterfeiters 
of Bulgarian History – Stoyan Tanev

The author of this academic article makes a critical analysis of counterfeits 
of important issues of Bulgarian history in the writings of Turkish historians 
and other foreign authors. Documentary volumes, original archival documents, 
newspapers, statistical data, information from the Internet as well as old and new 
scholarly studies were used by the author for the elaboration of his research. Anti-
Bulgarian lies and propaganda of some Turkish pseudo-scholars, such as Prof 
Ilker Alp, Prof Hussein Memişoğlu and Prof Kemal Karpat about “ethnic cleans-
ing“ and “genocide“ in Bulgaria against Turks and other Muslim communities, 
particularly during the so called “regenerative process”, were disproved on the 
basis of this solid documentary and historiographical information. With specific 
facts and logical arguments were disproved both irrational and adventurous de-
cision for the creation of united Bulgarian nation, along with the “regenerative 
process”, and the emotional decision of Bulgarian Parliament to recognize the 
forced change of Turkish names with Bulgarian once as a form of ethnic cleans-
ing. The author has critical attitude towards the anti-historical thesis of Dutch 
Prof M. Kiel and provocative pro-Turkish suggestions of some Bulgarian ethnolo-
gists and historians that Bulgarian Christians accepted the Islam in the Ottoman 
Empire entirely voluntary. 

Към историческото минало и съвременното състояние на мю-
сюлманските религиозни общности в България освен български 
учени проявяват подчертан интерес и изследователи от Република 
Турция. Научната литература за турците и за българите мохамеда-
ни в България, отпечатана в Република Турция, обаче е лишена от 
оригинална българска архивно-документална информация. Това е 
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най-голямата є слабост. Поради тази съществена причина във всич-
ки трудове за българските турци и за другите мюсюлмани се забе-
лязват непълноти, пропуски, неточности, недостатъчно научнообос-
новани анализи, изводи и заключения или текстове с преобладаващи 
тенденциозни антибългарски твърдения и внушения. В книгите за 
турците и за другите мюсюлмани в нашата държава, публикувани от 
турски издателства в Анкара, Истанбул и в други подобни големи 
градове на Република Турция, се прокарват явно или завоалирано 
стратегическите цели на външната политика и пропаганда на съвре-
менната турска държава спрямо Балканите и по-конкретно към Бъл-
гария. Тези цели за изолиране и откъсване на турците, българите 
мохамедани и останалите мюсюлмани (цигани, татари, черкези и др.) 
от българската държава, от преобладаващата българска национална 
общност и приобщаването им към турската нация и държава се об-
служват с най-голям успех от онези турски автори, които в своите 
книги фалшифицират с цинична наглост политиката на българската 
държава по отношение на турското население и на всички мюсюл-
мани в България.

Чрез тази статия ще се опитам да разкрия въз основа на доку-
ментални източници, научни аргументи и конкретни факти безцере-
монните лъжи, измислици и клевети на турските автори професор 
д-р Илкер Алп, професор д-р Хюсеин Мемишоглу и професор Кемал 
Карпат, да опровергая техните фалшификации на актуални проблеми 
на българската история и да ги разоблича като псевдоучени манипула-
тори на българските мюсюлмани, чиято родина е България.

* * *
Турският учен д-р Илкер Алп е професор в Тракийския уни-

верситет в Одрин. През 1988 г. той публикува сборник със заглавие: 
„Bulgarian Atrocities. Documents and Photographs“ („Българските 
зверства. Документи и снимки“), отпечатан на английски език в из-
дателство „Rustem“, Лондон. Същата година тази книга е публику-
вана в Никозия и Истанбул. През 1990 г. в Анкара е издадена още 
една негова книга на турски език, озаглавена: „Belge ve Fotograflarla 
Bilgar mezalimi“ (1878–1989), „Документи и снимки за българските 
зверства“ (1878–1989).

Фалшификациите на Илкер Алп започват още в предговора на 
книгата с обявяването на българите мохамедани (т.нар. помаци) за 
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турци и продължават с лъжите за „избити турци“ през 70-те години 
на ХХ век при смяната на имената, подкрепени с измислени от него 
„документи“ и „фотографии“. Да конкретизираме тези лъжи на съот-
ветните страници.

 y На с. 140 има карта с текст: „Български самолети са разпръснали 
отровен газ над оградените със знак + райони, убивайки от 8 до 
10 хиляди турци в периода 18-20 юни 1972 г.“.

 y На с. 149 – текст под снимка: „Избити деца до язовир „Доспат“ 
на 18 март 1972 г. Поименно Низаметин Хафиз, Реджеп Тахир, 
Абдула Начь, Мехмет Молла Али, Шукри Абрахим, Халил Черкез, 
Решид Картаоглу, Салих Чафер и Хасан Дервишоглу от Доспат“.

 y На с. 152 – текст под снимка: „През март 1972 г. са избити турски 
деца от началното училище в с. Надарча, Смоленско от 21 полк“.

 y На с. 153 – текст под снимка: „Барутин, историческо турско село, 
преди да бъде разрушено от червените варвари 85 % от населе-
нието е изклано в продължение на 4-5 дни в периода 14-18 март 
1972 г.“.

 y На с. 156 – текст под снимка: „Трупове на хиляди турци, избити с 
отровен газ от Банско, Разлог, Белица, Якоруда, Самоков, Чепен 
и Бабяк“.

 y На с. 159 – текст под снимка: „с. Мугла, Смолянско, атакувано от 
21 пехотен полк на 14 март 1972 г., разгромено, а жителите из-
бити без разлика на пол.“

 y  На с. 160 – текст под снимка: „1850 трупа (на турци) са поединич-
но избити и хвърлени в язовир Доспат“.

 y На с. 163 – текст под снимка на с. Годешево: „ Атакувано от 39 
пехотен полк от Неврокоп на 15 март 1972 г. и отново през май 
и юни, стотици турци са избити.“

В цитираните и в други текстове от книгата на Илкер Алп цялото 
население в Родопите и в други големи региони на България е обяве-
но за турско. Освен българите мохамедани, представени от него за 
родопски турци, наричайки ги „турски народ“, „турско население“, 
а техните села „турски села“, той защитава фалшивата теза за нали-
чието на турско „национално“ малцинство в България. Този турски 
автор пише за „турски национален и ислямски регион в Пиринска 
Македония, Делиормана, Добруджа и Видин“, включвайки в тази го-
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ляма българска територия българите мохамедани и другите мюсюл-
мански групи без българите, защото според него в тези големи регио-
ни няма българи. Истината е, че в България няма турско национално 
малцинство, няма и други национални малцинства, тъй като българ-
ската държава от 1879 г. до ден днешен никога не е завладявала нито е 
присъединявала чужда територия с инородно население от съседните 
балкански национални държави, включително и от Турция, към своята 
държавна територия. Истината е, че в посочените от Илкер Алп реги-
они освен турци живеят от векове българи и българи мохамедани като 
тяхна еднородна етническа съставка, а също гагаузи, цигани, евреи, 
арменци, власи и други етнически групи. Неговите лъжи се допълват 
и със злостни клевети към българските власти, обвинявайки ги за из-
вършени „зверства“ над турците в Родопите чрез държавна политика 
на „расизъм“, „тероризъм“ и „геноцид“ в края на 60-те и началото 
на 70-те години на ХХ век1. Тези клеветнически обвинения са абсо-
лютна злонамерена измислица, тъй като през периода 1968–1972 г. не 
е сменено името на нито един турчин в България. Истината е, че то-
гава продължава смяната на арабско-османските имена на българите 
мохамедани с български имена.

Споменатият турски автор подминава истината за положени-
те специални грижи на българската дъжава за турското население, за 
българите мохамедани, за всички мюсюлмани в Родопите и в другите 
региони на България. Тяхното икономическо положение и материално 
състояние значително се подобрява тъкмо през 60-те и 70-те години на 
ХХ век. Те преживяват социален, образователен и културен подем2.

Няколко години по-късно друг турски поръчков „изследова-
тел“ – доцент д-р Хюсеин Мемишоглу възприема, повтаря, подсилва 
и отново разпространява лъжите и клеветите на Илкер Алп.

* * *
Доцент д-р Хюсеин Мемишоглу е турчин, роден през 1937 г. 

в с. Каялоба, Кърджалийски окръг. Завършва висше образование в 

1 Alp, I. Bulgarian Atrocities. Documents and Photographs. London, 1988, p. 137, 
245.

2 Стоянов, В. Турското население в България между полюсите на етническата 
политика. – В: Bulgaro-Turcica 2. С., 1998, 118–124, 127; Ялъмов, Иб. История на 
турската общност в България. С., 2002, с. 319, 320, 322, 380; Цокова, П. Начало 
на регионалната политика в Южна България (60-те и 70-те години на ХХ век). – В: 
История, бр. 3, 2012, с. 247–256.
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Софийския университет. Кандидатска дисертация защитава в Акаде-
мията за обществени науки и социално управление (АОНСУ) към ЦК 
на БКП. От 1971 г. е преподавател по история на БКП към Центъра 
по идеологически дисциплини във ВМЕИ „В. И. Ленин“ – София. Той 
се хабилитира като доцент с научна монография за участието на бъл-
гарските турци в изграждането на социализма в Народна република 
България. В нея авторът Юсеин Мемишев дава твърде суперлатив-
ни оценки за политиката на българската социалистическа държава 
по отношение на българските турци, включително и към българите 
мохамедани. През 1984 г. публикува книгата „Задружно в социалис-
тическото строителство на Родината. Приобщаването на българските 
турци към изграждането на социализма“. През 1988 г. емигрира в Ре-
публика Турция и става преподавател в университета „Хаджет-тепе“ 
в Анкара. Тук става и професор.

През 1991 г. Хюсеин Мемишоглу публикува в Анкара на българ-
ски и на английски език книгата „Страници от историческото минало 
на помаците“. За написването на своята претенциозна, с текст от 47 
страници, „научна“ книга той използва брошура на български език, из-
дадена в Истанбул през 1972 г. от Асоциация за култура и солидарност 
с родопските турци. Брошурата е с подзаглавие „Същност на послед-
ните кланета в Родопите“. В нея изобилства фалшифицирана информа-
ция за смяната на имената на българите мохамедани през март 1972 г. 
Твърди се, че са извършени масови „убийства“ на „десетки хиляди 
помаци-турци“ от българските въоръжени сили – милиция и войска в 
Родопите. С тази брошура се прави внушението, че „помаците-турци 
са чистокръвен турски елемент“ и винаги са били верни на турската 
държава и нация3. Това преплитане, допълване и съгласуване на лъжи, 
псевдонаука, политика, идеология, пропаганда и религия в Република 
Турция и тяхното въздействие върху българите мохамедани е с цел да 
бъдат моделирани отвън като „родопски турци“, откъсвани от Бълга-
рия, присъединявани към българските турци и приобщавани към Тур-
ция. 

Как Хюсеин Мемишоглу отразява „насилственото побългаря-
ване“ на „помашкото население“? Ето няколко примера:

3 Архив на МВР – НОХД № 84/1973. Т. I, л. 20, 23, 213, 233, 241; 508. Т. III, 
л. 6, 7, 43, 51, 78, 106, 210, 219; ЦДА – оп. 47, а.е.1015, л. 3, 7–22; Тракия, бр. 17,  
14.09.2006.
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 y с. 43–45: „...Например между 14 и 18 март 1972 година поради 
отказа да сменят турските си имена с български в Доспат са 
били убити 278 души, в Боротин (точното име е Барутин – бел.
Ст. Т.) – 315 души, в Триград 194 души. Поради извършените 
от 14 до 18 март 1972 година масови зверства и убийства, 
хиляди представители на помашкото население в Родопите 
са принудени да се укрият в гористите райони на планината. 
След като настойчивото преследване на Българските въоръ-
жени сили и милиция не дава желания резултат, по инструкция 
на ръководители на Държавна сигурност, в горите е хвърлен 
отровен газ. В резултат на това са отровени хиляди помаци4. 
След тези нечовешки действия само в планинските долини 
около Самоков са открити труповете на 131 души. Изследва-
нията, направени върху труповете, показват, че преди да бъ-
дат убити, жертвите са подложени на физически изтезания. 
В околностите на Юндолския балкан са открити трупове на 
много мъже и жени, които дори не са заровени в земята. Дока-
то една част от труповете са оставени на различни места, 
друга част са изхвърлени в реките и язовирите на района. На-
пример в язовира на град Доспат са изхвърлени приблизително 
1850 трупа на помаци. За да бъде предотвратено тяхното из-
плуване на повърхността на водата, за тях са връзвани раз-
лични тежести.“

И по-нататък следва: 
„...По време на операцията от 18 май 1972 година в Якору-

да 30 помашки младежи са убити под претекст, че отказват 
да подпишат декларациите за „доброволна“ смяна на турските 
имена... През септември 1972 г. командирите на 39-ти пехотен 
полк в Гоце Делчев, на 7-ми артилерийски батальон в град Раз-
лог и милицията „отново са приведени в действие и те извърш-
ват масови зверства и убийства в помашките села около Гоце 
Делчев. ...На същите нечовешки действия са подложени пома-
ците в Дьовлен, Смолян, Мадан, Еридере (Ардино – бел. Ст. Т.) и 
Пещера“5. 

4 Мемишоглу, Х. Страници от историческото минало на помаците. Анкара, 1991,  
с. 43. Срв.: Alp. I. Belge ve fotograrla Bulgar mezamili (1878–1989). Ankara, 1990, с. 192.

5 Мемишоглу, Х. Страници от историческото минало на помаците..., с. 43–45.
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Каква е българската научно-документална истина за тези събития?
Истината: При преименуването на българите мохамедани в 

Якорудския район и в селата Рибново, Брезница и Корница – Благо-
евградски окръг, са дадени общо 11 човешки жертви – девет българи 
мохамедани и двама представители на българските партийно-дър-
жавни органи. Тези данни са документирани в оригинални архивни 
източници и са установени и отбелязани в научните изследвания на 
професионални български историци6. По повод посочената книга на 
Хюсеин Мемишоглу и по инициатива на неправителствената орга-
низация Сдружение Дружба „Родина“, наследник на българомоха-
меданската културно-просветна и благотворителна Дружба „Роди-
на“ (1937–1947 г.), е извършена проверка и авторитетни държавни 
институции дават официално становище7. 

В отговор от Върховната касационна прокуратура с дата 7 март 
2014 г. категорично е подчертано, че твърденията на Хюсеин Меми-
шоглу са лишени от всякакво основание: „Окончателното станови-
ще след извършената проверка е, че твърденията на Мемишоглу за 
278 бр. жертви в Доспат, 315 бр. жертви в с. Барутин, 194 бр. 
в гр. Триград, 131 бр. в района на гр. Самоков, 30 в гр. Якоруда и 
1850 трупа, изхвърлени в язовир „Доспат“ и т.н. не отговарят на 
истината“8. В Постановление на Военно-апелативна прокуратура – 
София, от 15 август 2014 г. са изяснени много подробно източниците, 
които използва Хюсеин Мемишоглу и, най-важното, че при извърше-
ната проверка са снети обяснения от десетки „различни длъжност-
ни лица в съответните региони по онова време и от пострадали и 
наследници на загинали по време на преименуването през 1972 г.“. 

6 Архив на МВР – Дело № 176/1972. Т. I, л. 1–6, 8–13, 200–206; НДХД, 250/1972, 
II съд, л. 1–29, 73–97; Дело 84/1973, № 508, Т. III, л. 1.173, 195–219, 250, 323, 324; 
Стоянов, В. Турското население в България между полюсите на етническата поли-
тика..., с. 144, 145; Ялъмов, Иб. История на турската общност в България..., с. 383; 
Танев, Ст. Българите мохамедани – вечни мъченици на чужда държава и на своята 
родина. – В: Родопи, Смолян, бр. 3–4, 2008, с. 35; Минало, бр. 4, 2008, с. 91; Гру-
ев, М. От „Пролетарски интернационализъм“ към „Единна социалистическа нация”: 
политики към българите мюсюлмани. – В: Груев, М., Ал. Кальонски. „Възродител-
ният процес“. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, ре-
акции и последици. CIELA. С., 2008, с. 84.

7 Текущ архив на Сдружение Дружба „Родина“. Писмо № 161/ 11.02.2013 г., с. 2.
8 Текущ архив на Сдружение Дружба „Родина“. Писмо на Върховна касационна 

прокуратура, № 2015/2013 от 7.03.2014, с. 2.



96 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

Ето и резултатите от проверката на Софийската градска проку-
ратура, приведени в Постановлението:

 y  „От обясненията е видно, че във връзка с тези събития има 
общо 11 жертви: област Кърджали – Казим Ибрахим Паша от 
с. Диамандово, общ. Кирково – прострелян при оказана фи-
зическа съпротива, на 30.04.1972 г. починал в болницата в  
гр. Ардино; област Смолян – Неджибе Келосманова от с. Ба-
рутин, общ. Доспат – при акция на милицията на 16–18.03. 
1972 г. е нападнала служители – получила е наранявания и след 
10 дни е починала в гр. Девин; Емине Ибрахимова от с. Бару-
тин, общ. Доспат – не е ясно дали е жертва на насилие – била 
е лежаща болна в дома си, където е починала (подробности 
относно смъртта на двете жени има също така в справка рег. 
№ Т-5782/ 24. 08. 2012 г. по пр. пр. № 496 / 2012 г., по описа 
на СГП; област Благоевград – Алиш (Сафедин) Ибрахим Осен-
ски от гр. Якоруда – участник в групата на около 400 човека, 
които на 10.05.1972 г. предприели поход от района на с. Яко-
руда към град София за изразяване на протест срещу смяна-
та на имената (групата преминала пеш през Рила, но е спряна 
от органи на реда в землището на гр. Самоков – наследниците  
на Осенски сочат, че там върху него е упражнено насилие, 
вследствие на което на 13.05.1972 г. по време на обратния път 
към родното си място той е починал); Емин Мехмедов Црънков от  
гр. Якоруда. Наследниците му твърдят, че поради нанесен побой 
на 24.07.1972 г. е починал в болницата в Разлог; Георги Неофитов 
Цинцев от гр. Якоруда – длъжностно лице – твърди се, че е убит 
по повод водена от него пропаганда за смяна на турско-араб-
ските имена на българските мюсюлмани; Хюсеин Караалил от  
с. Корница, общ. Гоце Делчев, Мухарем Барган от с. Корница, общ.  
Г. Делчев, Салих Амидеин от с. Корница, общ. Г. Делчев, Тефик 
Хаджи от с. Брезница, общ. Г. Делчев и Имаил Кальор от с. Бре-
зница, общ. Г. Делчев – жертви на събития, свързани с преиме-
нуването и случили се в с. Корница на 29.03.1973 г. и които не 
са споменати в книгата на Мемишоглу. Всички загинали са били 
погребани от близките си в присъствие на други жители на съот-
ветните населени места. Освен тях не са били установени други 
жертви, свързани с кампанията за смяна на имената на българи-
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те с ислямско вероизповедание за периода 1972–1973 г. Гражда-
ните, от които са били снети обяснения, категорично опроверга-
ват твърденията на Хюсеин Мемишоглу за броя на жертвите, как-
то и за мащабите и формите на упражнявано насилие, описано 
в книгата му „Страници от историческото минало на помаците“.  
Видно от приложените смъртни актове е, че в посочените в кни-
гата периоди и райони, в които живеят преобладаващо българи 
мюсюлмани всички регистрирани смъртни случаи са били съиз-
мерими с нормалната смъртност на населението и не кореспон-
дират по никакъв начин с твърденията на Мемишоглу. По отно-
шение на гражданите, несъгласни с тази политика, е предприета 
мярка „Принудително разселване“, а други са осъдени на раз-
лични срокове лишаване от свобода заради убийства, опити за 
убийства и др. престъпления, извършени по повод съпротивата 
им при смяна на имената. Имало пострадали от физическо наси-
лие, но липсват данни за разрушаване на къщи и/или увреждане 
на каквато и да е собственост“9. 

* * *
Десетилетия наред най-новата българска история се фалшифи-

цира и от професор Кемал Карпат. Роден през 1924 г. в Бабадаг, 
Северна Добруджа – Румъния, той е възприеман като доайен на тур-
ската и световната османистика и историческа демография. Препо-
дава повече от тридесет години в различни университети в САЩ. 
Тъкмо затова неговите фалшификации на по-далечното и близкото 
историческо минало на българския народ се приемат с доверие и се 
разпространяват без колебание от други представители на историче-
ската наука и хуманитаристика в англосаксонския свят, на Балкани-
те и в България. 

Кемал Карпат фалшифицира историята на българите през ХIХ 
век, т.е. по време на националното ни възраждане. В негова моно-
графия за османското население през периода 1830–1914 г., издадена 
през 1985 г. в САЩ, той обособява това население в османската бал-
канска територия през 1831 г. в две групи – като мюсюлмани (турци, 
албанци, босняци, помаци) и като християни (гърци, славяни, албанци, 
власи, евреи, арменци). В демографската, народностно-националната 

9 Текущ архив на Сдружение Дружба „Родина“. Писмо на Военно-апелативна 
прокуратура № 269/2014 от 15.08.2014, с. 2–3.
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и социалната характеристика на християнското население на Балка-
ните, предложена от К. Карпат, няма българи. В посочената моно-
графия при направеното от него религиозно и етническо разпределе-
ние на османското население в Източна Румелия до Руско-османската 
война 1877–1878 г. и след нея българите също липсват. Той внушава, 
че там има само турци и помаци. 

Според К. Карпат „помаците са устойчиви мюсюлмани, кои-
то се смятат за турци“ въпреки че говорят „български диалект”. 
В неговите публикации термините „турци”, „помаци“ и „мюсюлма-
ни“ се използват като синоними. Този историк отхвърля с прекомер-
на категоричност научните твърдения в българската историография 
за насилствена асимилация на българи от османската власт. К. Карпат 
преувеличава общия брой на мюсюлманите в социалистическа Бъл-
гария. Според него мюсюлманите в България, сред които преоблада-
ват турците, през 60-те и 70-те години на ХХ век съставляват от 20 до  
28% от населението на страната или между 1  600  000 и 1  800  000 
души. Всъщност действителният брой на това население в началото 
на 80-те години на ХХ век възлиза на около 1 241 260 души. Сравни-
телният аналаз на данните в публикации на К. Карпат и данните в офи-
циалната статистика на НРБ и в трудове на български учени показва, 
че той преувеличава броя на мюсюлманите в съвременна България 
с около 560  000 души. Както се вижда този турски историк използ-
ва историческата демография, да да създава историческа митология 
за наличието на респектиращ и внушителен по своите мащаби етноре-
лигиозен масив от мюсюлманско население в съвременна България.  
К. Карпат фалшифицира и други явления, събития и факти в най-новата 
българска история. Той представя политиката на българската държава 
за преименуване на турците в България в края на 1984 г. и в началото на 
1985 г. и последвалото им заминаване в Република Турция през лятото 
на 1989 г. като политика на масови убийства на турци в различни региони 
на страната. В своя студия за „възродителния процес“ той пише за убити 
„над 1000 души“ турци от репресивните органи на българските власти, 
а по време на изселването на турското население през лятото на 1989 г. 
за изнасилвани „жени и дори момичета на 8 и 10-годишна възраст“. 

Бруталните лъжи и клевети на К. Карпат вече са разобличава-
ни от български историци. Доцент Благовест Нягулов в публикува-
на научна статия през 1997 г. изтъква силно изразените протурски 
пристрастия на споменатия турски историк с подчертано негативни 
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генерализации за българите, с преувеличена героизация на съпроти-
вата на турците по време на „възродителния процес“ и дори оспор-
ването с турска националистическа и истерична риторика на съвре-
менния териториален суверенитет на Република България. Всичко 
това според Бл. Нягулов лишава твърденията и внушенията на К. 
Карпат от научна обективност. Неслучайно една година след отпе-
чатването на студията на К. Карпат на английски език в списание Na-
tionalities Papers през 1996 г. е публикуван научнокритичен отзив в 
същото списание от Iv. Sardomov за студията на К. Карпат. Няколко 
години по-късно, през 2002 г. още един български историк професор 
Валери Стоянов в публикувана статия също направи аргументирана 
научна критика на студията на К. Карпат, изпълнена с провокативни 
фалшификации и пропагандни клишета, свързани с българската дър-
жавна политика по отношение на турците и на българите мюсюлма-
ни в социалистическа България при смяна на техните имена10.

Лишените от фактическо основание тенденциозно-фалшиви 
твърдения на К. Карпат изискват отново да припомним на читателите 
българи и турци, че по време на „възродителния процес“ според про-
учването на български историци са убити между 7 и 10 турци. През 
2009 г. в доклад, прочетен от Ахмед Доган на VII Национална кон-
ференция на Движението за права и свободи, лидерът на ДПС посоч-
ва като трагични жертви на „възродителния процес“ общо 12 души 

10 Karpat, K. Ottoman Population 1830–1914. Demographic and Social 
Characteristic. University of Wisconsin Press. Madison, 1985, p. 22, 30; Karpat, K. 
Turks of Bulgaria: the Struggle for National-religious Survival of a Muslim Minority. – 
Nationalities Papers, vol. 23, 1995, № 4, р. 739; Sardamov, Iv. The Turks of Bulgaria: 
Karpat`s excursion into nationalist propaganda. – Nationalities Papers, vol. 24, 1996, 
№ 4, p. 743–745; Стоянов, В. Турското население в България между полюсите на 
етническата политика..., с. 118–124, 127, 136; Стоянов, В. Турски „приноси“ към 
българската история. – В: История на българите. Изкривявания и фалшификации 
(сборник). Първа част. Център за изследване на българите. ТАНГРА ТанНакРа ИК. 
С., 2002, с. 161, 162, 168; Нягулов, Бл. Българският национален въпрос в най-новата 
англоезична и френскоезична книжнина. – В: Исторически преглед, бр. 5–6, 1997, 
с. 13, 145; Дърева, В. Тъй наречената България. Неоосманистката фабрика за фал-
шификации и активни мероприятия. – В: Дума, бр. 4 (7306), 7.01.2016.  www.blitz.
bg/news/article/382332. Срв.: Преброяване на населението в Народна република 
България на 1.ХII.1956 година. Общи резултати (отрасли, обществени и възрастови 
групи, равнище на образованието и националност), книга IV. Държавно издателство 
„Наука и изкуство“. С., 1961, с. 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 68, 69; Статис-
тически годишник на Народна република в България. С., 1989, с. 29.
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загинали турци. Жертви на „възродителния процес“ стават обаче и 
българи като служители на милицията, и невинни български цивилни 
граждани поради терористични атентати на турци, също български 
граждани, които с терористичните си действия се проявяват като 
крайни екстремисти туркофили. Що се отнася до публикуваните от  
К. Карпат данни за убити над 1000 турци и за масово изнасилване 
на турски жени, девойки и момичета по време на „възродителния 
процес“, това са произволни измислици и злостна антибългарска 
пропаганда.

Поклон пред паметта на загиналите! Противопоставянето по-
ражда насилие и непрежалими загуби за въвлечените в него. Но тра-
гедията на жертвите и техните близки днес стават обект на спекула-
ции и манипулации в псевдонаучни публикации на турски и други 
чужди историци. Затова е необходимо да разобличаваме онези, кои-
то злоупотребяват с родовата и националната ни памет. Лъжите на 
Илкер Алп, Хюсеин Мемишоглу и Кемал Карпат са от времената на 
неп-реставащите злостни атаки на турските пропагандни центрове 
срещу българската държава. Пропаганда, която и днес трови съзна-
нието както на мюсюлманите българи, така и на турците в България. 
Жителите на посочените в документите села и градове, а също и на 
другите родопски селища би трябвало да знаят доказаната от нас 
истина и абсурдността на твърденията на посочените турски автори. 
Техните книги обаче са реален факт. Разпространявани и четени в 
средите на българите мохамедани и турците у нас, те създават аб-
солютно погрешна представа за коментираните тревожни събития. 
Понастоящем тези книги се цитират като източници на „знание“ и 
се използват за тенденциозна политическа пропаганда и при отбе-
лязване на годишнини от споменатите събития. Затова лъжливите 
текстове на техните автори би следвало да бъдат опровергавани и 
отречени от позициите на истинската наука, а също в съвместно из-
явление на съответните компетентни органи в Република България 
и Република Турция и то да бъде огласено, че информацията в тях е 
недостоверна.  

Днес, когато информацията става все по-общодостъпна, отго-
ворността за истинността на историческите факти е изключително 
голяма. Критичното отношение към публикувани фалшифицирани 
факти също е задължително. А когато целта на авторите на публи-
кациите е да предизвикват недоверие и омраза между българските 
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граждани с лъжи и клевети, това не е свобода на словото, а словесен 
призив за терористични действия, към които държавата, обществото 
и представителите на научната и хуманитарната мисъл не бива да ос-
тават безразлични.

* * *
Турските „приноси“ към българската история се допълват с 

подобни „приноси“ и на западноевропейски учени, в чиито публика-
ции освен недостатъчна научна прецизност откриваме и някои лъжи 
с категорична антибългарска насоченост. Не може да не споменем 
„заслугите“ на холандския османист проф. Махиел Кийл, който пре-
небрегва установени научни истини за далечното или близкото ис-
торическо минало на българския народ. В неговата книга „Хора и 
селища в България през османския период“11, преведена на българ-
ски език, той твърди, че българите приемат исляма само доброволно 
поради икономически съображения и върху тях не е оказван какъв-
то и да било натиск или прилагано насилие от османската власт. В 
друга негова книга „Изкуство и общество в България през турския 
период“, също преведена и издадена на български език (2002 г.) той 
обижда българите с недопустими за един учен вулгаризми. В книга-
та той пише: 

„Ах тези лоши и неблагодарни българи, които неизвестно защо 
са вечно недоволни от така добре уредения си живот по време на 
чуждото владичество, спретнато им от невероятно благородните 
и толерантни османлии, вместо да им се чувстват задължени за 
това. Но какво може да се очаква от балкански аборигени, сред 
които пък българите са най-скапания народ, след като за едно 
адекватно отношение към османското минало и останалите от 
него културни паметници се изискват човешки качества, каквито 
не се поощряват на Балканите“. 

Според проф. Мария Тодорова може да се постави въпроса до-
колко този негов труд не е политическа поръчка. Немалка част от на-
писаното от М. Кийл, по думите на проф. Елена Грозданова, „пред-
ставлява по същество класическа смесица от истини, полуистини 

11 Кийл, М. Хора и селища в България през османския период. Събрани съчине-
ния. Amicitia. С., 2005, с. 9.
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и откровени фалшификации, присъщи по-скоро на публицистиката 
с пропагандна цел и поднесени при това с един нетърпящ възраже-
ние менторски тон“. Направените констатации на М. Кийл са прис-
трастни, едностранчиви и лишени от научно основание12. 

Не бива да отминаваме и друг негов „принос“ към османисти-
ката и българската история, който се изразява в преиначаването на 
измислена журналистическа сензация, като я превръща в „научна“ ис-
тина. През 1879 г. в английски вестник се появява публикация за 30 
тона кости на османски войници, загинали в сраженията при Плевен, 
купени от английска фирма и превозени със знанието и съгласието 
на османските власти от пристанището Родосто в Мраморно море до 
Бристолското пристанище на Англия. През 1890 г. в своите мемоари 
„Camp and Studio“ Ървин Монтегю, военен кореспондент и худож-
ник, непосредствен свидетел на боевете при Плевен, с доловима иро-
ния преразказва тази история като анекдот, свързан с Руско-турската 
война (1877–1878 г.). Британският специалист по история на журна-
листиката Рупърт Фурно включва този куриозен анекдот – разказ без 
претенции за достоверност – в своята книга за битката при Плевен и 
нейното отразяване в тогавашния британски печат. Книгата е издаде-
на в Лондон и Ню Йорк през 1958 г.

Ървин Монтегю и Рупърт Фурно се отнасят с недоверие към 
историята с костите на османските войници поради известната 
практика на журналистите да пускат фиктивни сензационни извес-
тия във вестниците, за да привлекат читателското внимание и пре-
дизвикат по-голям интерес в британското общество. Но включената 
в техните книги „история“ остава и доста по-късно, през 1995 г., 
холандският османист проф. Махиел Кийл я предава като факт в 
своята статия за Плевен, публикувана в многотомната Encycllope-
dia of Islam13. По такъв начин сензационната измислица, но вече 
като „научен факт“ попада в това авторитетно за мюсюлманите в 
ислямския свят издание с много висок тираж. Десет години по-къс-
но, през 2005 г., същата статия с „научната“ и зловеща информация 

12 Грозданова, Ел. Стокхолмският синдром в османистиката или търсене на 
верен подход към историята. Интервю с проф. д.ист.н. Грозданова. – В: Път, бр. 
9, ноември 2008, с. 8. // http//lib.sudigital.org/record/18919/files/SUDGTL-MAGAZ- 
2012-002.pdf

13 Kiel, M. Plevna. – In: Encyclopedia of Islam. Vol. VIII, London-Leiden-Paris, 
E.U. Brillg, 1995, p. 319.
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за мнимата съдба на османските кости е преведена и отпечатана на 
български език в сборника със съчинения на М. Кийл, посветени на 
България14.

През 2012 г. излиза от печат сборникът „Турците в България. 
История, традиции, култура“ под редакцията на Антони Георгиев. 
В това луксозно и впечатляващо двуезично издание, предназначено за 
световната научна и културна общественост, измислицата се тиражи-
ра вече като особено скандален текст, свързан с панорамната експози-
ция „Плевенската епопея“ и сраженията при Плевен, който завършва 
по следния начин: 

„Но къде са турците, загинали при Плевен? Малко известен 
факт е, че повечето от десетките хиляди мъртви били погреба-
ни в масови гробове. По-късно те били изкопани и предадени на 
английска фирма, която ги използвала като тор в британското 
земеделие“15. 

С включването на цитираната измислица в това българско изда-
ние журналистическата сензация отново вече за трети път се легити-
мира като безспорен научен факт. 

Споменатият „малко известен факт“ е разобличен с на-
деждни аргументи като публицистична мистификация в статията на  
проф. д.ист.н. Илия Тодев „И на Шипка не всичко е спокойно“16 и 
в публикацията на д-р Елена Алекова „Учени разобличават неосма-
нистки лъжи“17. Срещу тази лъжа има протестна подписка от плевен-
ската  общественост до президента, министър-председателя и предсе-
дателя на Народното събрание, до посланиците на Република Турция, 
на Руската федерация, на САЩ, до посланиците на държавите членки 
на Европейския съюз в София и други. Ръководството на Института 
за исторически изследвания към БАН също изпраща писмо до редак-
торите на българското издателство „Vagabond: media Ltd“, което от-

14 Кийл, М. Хора и селища в България през османския период..., с. 473.
15 Георгиев, А., Б. Алексиев, Г. Лозанова, Д. Трънкова, Д. Добрева, И. Влаева, 

Й. Бибина, О. Събев, Р. Попов. Турците в България. С., 2012.
16 Тодев, Ил. И на Шипка не всичко е спокойно. – В: Наука, 5, 2013, с 33–36; вж. 

и: В търсене на истината. – В: Наука, 2, 2016, с. 28, 29.
17 Алекова, Ел. Учени разобличават неосманистки лъжи. – В: Дума, бр. 86 

(7087), 18–19.04.2015, с. 19.
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печатва книгата „Турците в България. История, традиции, култура“, с 
настояване за публично опровержение на посочения скандален текст. 

Заглавието на книгата сборник „Турците в България. Исто-
рия, традиции, култура“ с научно-популярно изложение и с много 
илюстрации задължава авторите – български учени и журналисти, 
да предложат на читателите турци и българи текст само за турската 
етническа общност в нашата страна. Съзнателно и провокационно 
предизвикателство към българската научна и културна обществе-
ност, а също и към българските официални власти, е включването 
на текст и цветни фотоси за българите мохамедани, за другите мю-
сюлмански общности и за турскоезичните българи с християнско 
вероизповедание – гагаузите, които не са турци. Мястото на тези 
различни от турците етнически групи, без гагаузите, в споменатия 
сборник е обяснимо и оправдано само ако тази книга има заглавие 
„Мюсюлманите в България“. Това разминаване между заглавието 
на книгата и нейното тематично съдържание е доказателство за лип-
сата на концептуално-методологическо научно мислене у авторския 
колектив, за недостатъчната му историческа и етноложка култура. 
Другото обяснение е: съзнателно формулирано тенденциозно за-
главие и публикуван текст с антинаучно съдържание във вреда на 
българската историческа наука, за манипулиране на историческата 
памет на българите мохамедани и на другите нетурски мюсюлман-
ски общности с цел тяхното приобщаване към турците в България и 
в Република Турция.



НЕДОУМИЦИ И ГРЕШКИ В ЕДНА КНИГА  
ЗА БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ1

Проф. Страшимир Димитров

Няколко пъти чувах да се говори за една новопоявила се „Ис-
тория на помаците“2, която била написана от един българин мохаме-
данин и в която се „доказвало“, че тези наши съотечественици имали 
арабско потекло. Хар тията търпи всичко и върху нея може да се напи-
шат най-невероятни измислици, но ми се виждаше чиста нелепост да 
се появи такава несъстоятелна „теория“ в наше време. За всяко твър-
дение в областта на историята би трябвало да са налице някакви из-
вори – писмени, археологически или езикови, въз основа на които се 
изгражда дадена теза. А в изворите за средновеков ната ни история – 
български, византийски, латински, турски или арабски, няма и помен 
за заселване поне на двама араби в Родопите през Сред новековието. 
Никога Родопите не са влизали в състава на Арабския халифат, нико-
га не са били обект на араб ска колонизация и е нелогично да се твър-
ди, че може така, отдалече, да бъде арабизирано населението на та зи 
планинска и непривична за араби те област.

Благодарение на Никола Дамянов, директор на Среднородопския 
музей в Смолян, можах да по луча книгата на Мехмед Дорсунски „Исто-
рия на помаците“ и да се запозная с нейното съдържание. Ре зултатите 
надхвърлиха и най-песи мистичните ми очаквания, тъй като книгата е 
пълна с неверни и недоказуеми твърдения. Нейният автор яв но е ра-
ботил с убеждението, че чита телите, към които е насочена тази книга, 
не познават или познават съвсем повърхностно историята на ранния 
ислям и на Арабския халифат, как то и нашата средновековна история. 
Писана е като за „прости хора“, които ще приемат всичко, което им 
се поднесе, като истина, макар тази истина да е книжовна и лъжовна. 
Авторът е напълнил 295 страници с недо мислия и фалшификации, чи-
ето изправяне ще заеме повечко място и ще об хване теми, които не са 
добре известни на масовата читателска публика.

1 Rhodopica, бр. 1, 1998. 
2 Дорсунски, М. История на помаците (Б.м.г.и.), 295 с.
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Ще започна обаче не с извращенията на историческите факти, 
а с прег лед на идейно-религиозните позиции и подбуди на автора. 
Дори един бегъл преглед на книгата е достатъчен, за да се заключи, 
че с нея М. Дорсунски преследва поне две цели. Първата е да създа-
де у българите мохамедани убеж дението, че те не принадлежат към 
българската етническа общност и трябва да се пазят от мисълта, че 
са българи по етническия си облик. Втората цел е да се разколебае 
сунитският, ортодоксалният (правоверният) ислям, който изповяд-
ват нашите българи мохамедани, и да се привлекат те към шиизма, 
към сектантско-къзълбашкия ислям, проповядван от групировката 
на алевитите.

Мехмед Дорсунски поднася на своите читатели в концентриран 
вид всички измислици, чрез които сектантите шиити се стараят да 
„докажат“, че именно те имали законното право да наследят Моха-
мед и да управляват мюсюлманската общност и държава. Всъщност 
алевитите започват своята дейност като партия на привържениците 
на Али, син на Абу Талиб, първи братовчед на пророка Мохамед 
и съпруг на единствената му дъщеря Фатима. Али и неговите при-
върженици настоявали, че след смъртта на Мохамед негов наслед-
ник като имам и емир на правоверните трябва да бъде само Али и 
потомството му по права линия, т.е. да се установи монархически-
ят принцип на наследяване. Срещу това се обявили мнозинството 
от съратни ците на Мохамед, т.нар. мухаджири (преселници), които 
претеглили с него тежките дни на ранната, началната мюсюлман-
ска пропаганда и го последвали при бягството му от Мека в Ятриб 
(Медина). Те държали, че имамът на мюсюлманите, заместникът на 
Мохамед, трябва да се избира сред най-достойните мюсюлмани и за 
пръв халиф избрали Абу Бакр ас-Садък, чиято дъщеря била съпруга 
на Мохамед. Той починал твърде скоро и халиф ста нал Омар ибн 
ал-Хиттаб (634–644 г.), при когото започнали и се развили твър де 
успешно завоеванията в Сирия, Палестина, Египет, Ирак и Иран. 
След неговото убийство (бил убит от един възмутен роб!) за халиф 
бил избран Осман (644–656 г.), който произхождал от рода Бану 
Омайа, един от ръково дещите родове в Мека. При него бил събран в 
една книга, т.е. бил съставен и редактиран Коранът. Той назначил на 
най-доходни длъжности хора от своя род, прибиращи лъвската част 
от богатата военна плячка от завоева нията. През 656 г. възмутените 
войници се разбунтували, върнали се от Ирак в Медина, обкръжили 
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и убили Осман, след което за халиф бил избран вече поостарелият и 
натрупал опит Али – син на Абу Талиб.

Обаче родствениците на убития Осман начело с командващия 
си рийската армия Муавия, син на Абу Софиян, обвинили Али, че 
е организи рал бунта и убийството на техния роднина, и започнала 
гражданска война.

Тя траяла до 661 г., когато Али бил убит от един бивш свой съюз- 
ник, който бил недоволен от неговите компромиси с меканско-медин-
ската аристокра ция. На власт останал Муавия. Синовете на Али били 
отстранени от власт та, принципът за наследяване на трона като в мо-
нархия бил отхвърлен.

Загубили войната, привържениците на Али продължили про-
пагандата си, че са единствените законни наследници на халифското 
достойнство, тъй като са потомци на пророка. Те започнали да твър-
дят, че в самия Коран имало ясни указания на Аллах, че предопределя 
Али и неговите потомци за водачи на мюсюлманската общност, обаче 
Осман и другите противници на Али фалшифицирали светата книга, 
изхвърлили от нея всички пасажи, всички „сури“ и „айети“, в които се 
изтъквали правата и преимуществата на Али. С други думи, Коранът 
бил фалшифициран. Алевитите имат свои вер сии за редица пасажи от 
Корана, които никой освен тях обаче не признава.

Втори цикъл от доказателства алевитите създавали чрез т.нар. 
хадиси, т.е. разкази предания за постъпки или изказвания на пророка 
Мохамед, които трябвало да служат като образци за поведението на 
мюсюлманите, като своеобразни закони за мюсюлманската общност. 
Щом така е правил или казал пророкът, така трябва да бъде правено и 
съблюдавано от мюсюл маните. За пример ще посоча многоженството 
при мюсюлманите. Не Кора нът, не божието слово, а хадисите, преда-
нията, установяват правилото, че мюсюлманинът може да има четири 
законни жени и много повече робини, защото самият Мохамед имал 
четири жени и доста робини. Така е правил пророкът, така е редно, 
казвали богословите юристи...

В онези години на ожесточена борба за власт алевитите започ-
нали да съчиняват свои предания (хадиси), в които се казвало как 
Мохамед бил пред писал на мюсюлманите да признаят Али за свой 
духовен и военно-политически лидер след смъртта на пророка. Целта 
на тези измислени хадиси била ясна. Впрочем в онези години, десети-
летия и векове не само алевитите из мисляли изгодни тям „предания“. 
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Много били недобросъвестните хора, ко ито започнали да си съчиня-
ват „хадиси“, за да оправдаят свои, най-често користни и недостойни 
деяния и интереси. Всеки, който вършел непозволе ни неща, можел да 
измисли „предание“, че навремето пророкът е правил същото и... да 
узакони деянието си. Така били съчинени стотици хиляди „ха диси“, 
които обслужвали интересите на отделни лица или групи, но в които 
нямало нищо вярно било като съдържание, било като имена на разказ-
вачи, пренесли спомена през годините до момента на записването му.

Настъпил почти хаос в тази област, който предизвикал 
възмущени ето и критиката на няколко начетени и критично мисле-
щи богослови юристи, които се заели да изучат натрупаните хадиси 
и да преценят кои наистина са останали от пророка и близките му 
съратници и кои са съчинени от разни шмекери. Най-известен такъв 
учен е Абу Абдуллах ал-Бухари (810–870 г.), персиец по произход, 
който по думите му проверил няколкостотин хиляди „хадиси“ и ус-
тановил, че от тях достоверни са само 7250! Малко по-либерален 
бил друг учен – Муслим ан-Ниша Пури (817–875 г.), който твърди, 
че прегледал около 300 хиляди хадиса и намерил, че достоверни са 
около 12 хиляди.

Мехмед Дорсунски пренебрегва всички тези факти и поднася 
на читателите си само шиитско-алевитската версия, че Али бил „из-
бран за имам и халиф от самия Аллах“, че бил посочен за такъв и от 
пратеника на Аллаха, пророка Мохамед, но въпреки това „бил лишен 
от този пост и отстранен от политическата сцена“ за 25 години, 
през които „противниците на Мохамед съумяват да вземат власт-
та и да обърнат построеното от него наопаки“ (с. 27–28). Първите 
трима избрани халифи – Абу Бакр, Омар и Осман, се оказа ли според  
М. Дорсунски „противници на Мохамед и узурпатори на трона“, ма-
кар че това били хора, които станали мюсюлмани още в началото на 
Мохамедовата проповед, които го последвали като верни последователи 
и дру гари при бягството му от Мека в Ятриб (Медина), които понесли с 
него несгодите на пораженията и работили за постигане на крайния ус-
пех на мюсюлманската община. Абу Бакр дори станал тъст на Мохамед.

Неуспехът на Али и привържениците му според М. Дорсунски 
до шъл, защото „се намесили някои еврейски групи, които заедно с 
продажни те араби съумяват да проведат своите интереси“ (с. 28). 
Така всички се оказ ват виновни: съратниците на Мохамед (мухаджи-
рите и ансарите), евреите и „продажните араби“... Те се оказват по-
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силни от Аллах, защото провалили неговото предписание Али да стане 
наследник на Мохамед, което обаче не е впечатлило Дорсунски! По 
съвсем превратен начин е представена смъртта на Хусеин, по-малкия 
син на Али и Фатима, и цялото „избиване на семейс твото на Али“! 
Следва се създадената от шиитите версия за тези събития...

Мехмед Дорсунски е цитирал на с. 29–31 поредица от хадиси, 
преда ния, които доказвали, че Мохамед посочил навремето Али за 
свой прием ник... „Който ме смята за водач, Али ще го води!“ – гла-
си първият от тях. Няма да привеждам останалите – те са от същия 
род. Важното обаче е, че нито един от тези хадиси не се среща сред 
„достоверните предания“ на ал-Бухари, ан-Нишапури и другите че-
тирима съставители на критични сбор ници с предания. Алевитските 
хадиси на М. Дорсунски са неверни. Те са измислени от алевитите с 
цел да оправдаят претенциите им за трона и имамството в Халифата!

За алевизма на Мехмед Дорсунски говорят дори илюстрациите, 
с които е украсил книгата си. Още на с. 2 е поместил красиво изписа-
на в овал на форма цялата молитва „фатиха“. А около нея е поставе-
на правоъгълна рамка, която е изплетена от многократно повтаряне 
на шиитския призив: „я, Али; я, Алщ-я, Али...“ и т.н. Същата рам-
ка е направена и на илюстраци ята на с. 212. Съгласно практиката на 
средновековните дервиши непрекъс натото повтаряне на такива крат-
ки призиви, превърнати в речитативи, за час-два трябвало да докарат 
вярващите мюсюлмани до загуба на способност да мислят критично, 
да изпаднат в пълен екстаз и да възприемат безк ритично онова, което 
им се предлага. За постигане на тази цел някои секти използвали тан-
ци с непрекъснато въртене на участниците, докато послед ните рухнат 
от световъртеж...

Алевитските тежнения на Мехмед Дорсунски стават разбирае-
ми и обясними, когато се узнае, че той е бил стипендиант на Иран 
и е прекарал дос та време в тази страна. Иран комай е единствената 
държава, в която шиизмът, алевизмът, е официална религия и която 
оспорва водаческото положе ние на Саудитска Арабия в мюсюлман-
ския духовен свят. Неговият алевизъм е отплата за парите, които са 
пръснати за учението му и за издаването на самата книга. Очевидно 
е, че М. Дорсунски се отплаща на своите покровители, като се заема 
да пропагандира шиизма сред родопските бъл гари мохамедани. Той 
явно цели да ги откъсне от ортодоксалния суннитски ислям, който те 
традиционно изповядват, доколкото има убедени вярващи сред тях. 
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Затова неговите измислици би трябвало да обезпокоят не само бъл-
гарите, които милеят за тържеството на българската национална идея 
в Ро допите, но да разтревожат и религиозните водачи на българите 
мохамеда ни.

* * *
Съвсем чудати и съвсем неверни са твърденията на Мехмед 

Дорсунски за произхода и етническия облик на родопските българи 
мохамеда ни. Известно е, че около техния етногенезис се навъдиха 
най-различни фал шификации, породени от претенциите на съседни-
те ни страни да асимили рат тези българи и да ги откъснат от снагата 
на българския народ. Най-сериозни претенции за тези наши съоте-
чественици имаха навремето Осман ска Турция и пак Турция – през 
последните тридесетина години. От средата на 30-те години на XX 
век до началото на 60-те години Турция отказва ше да счита бълга-
рите мохамедани за турци и не ги приемаше сред изселни ците от 
България, както пък българските правителства решително бяха от-
хвърлили някогашните приоритети на религиозното самоопределе-
ние пред народностното и етническото, та се придържаха стриктно 
към истината: това са мохамедани, но са си българи! През 1963 г. 
тогавашният доцент Джеват Ерен обнародва в сп. „Тюрк кюлтюрю“ 
една статия, озаглавена „За пома ците“ („Помаклара даир“), в която 
възроди турските претенции към тези българи. Той се опитваше да 
убеди читателите си, че „помаците“ били осо бен етнос с тюркски 
корен, че те „с гордост наричат себе си ахияне“ по името на Ахъ 
челеби, личен лекар на султан Селим I, който получил от сул тана об-
ширни земи в Средните Родопи и от тях основал своя вакъф, прост-
рял се от билото на Рожен до Беломорската равнина. От това „ахия-
не“ ста нало името „ахряне“.

Мехмед Дорсунски с основание отхвърля претенциите на някои 
турски историци или етнографи политици, че помаците били турци, 
заселе ни тук през средните векове, които постепенно били славяни-
зирани. Но ка то отхвърля тези фалшификации, той се е заел да ни 
докаже една още по-абсурдна теза, а именно, че българите мохаме-
дани всъщност имали арабски произход! И тъй като в исторически-
те извори няма никакви сведения за за селване на араби в Родопите, 
нито пък някога Родопите са влизали в съста ва на арабска държава, 
М. Дорсунски започва без каквото и да е стесне ние да си съчинява 
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„предания“ като доказателства за достоверността на пред ложените 
от него измислици.

В основата на неговата „теза“ е поставено обстоятелството, че 
ро допските българи мохамедани понякога се самоназовавали „ахре-
не“, а това име е с твърде неясен произход и значение. Мнозинството 
от съвременните учени го свързват със старото название на част от 
Родопите – Ахрида, и смятат, че то е видоизменение на думата „ахри-
дяне“ – „ахрияне“ – „ахряне“. От филологическа гледна точка тази 
конструкция е напълно приемлива, но има един неясен момент: защо 
с това име се самоназовават само българите мохамедани, а не и бъл-
гарите християни? Нали и те живеят в Ахрида? Нима те не са коренно 
родопско население?

Мехмед Дорсунски хитро се възползва от споменатата неясно-
та и вмъква едно свое, съвсем несъстоятелно твърдение. Според него 
думата „ахряни“ произлизала от думата „агаряни“, с която християн-
ският свят нари чал подигравателно и презрително мюсюлманите през 
Средновековието. Из вестно е, че библейско-християнската митология 
представя арабите мюсюл мани като потомци на Исмаил, който бил син 
на Аврам и Агар, а последна та била робиня на съпругата му Сара. По 
името на Исмаил арабите мюсюл мани презрително се обозначавали 
като измаилтяни, по името на майката Агар били наричани агаряни, а по 
името на господарката є Сара – сараци ни. И трите названия напомняли 
за робския произход и унизявали арабите мюсюлмани.

Въпреки унизяващия характер на това название М. Дорсунски 
нас тоява, че именно от него идвало местното самоназвание „ахря-
не“. С такова унизяващо име може някои групи да бъдат наречени 
от другите хора, от съседните групи, но няма случай народи или ет-
нографски групи сами да си изберат оскърбяващи ги и унизяващи 
ги наименования. Те като правило търсят и намират свое достойно 
име, което употребяват и помежду си, и пред външния свят. И как 
арабите, които били докарани в Родопите през VIII–X в., се отказа-
ли от своето славно име като представители на многоб роен, силен 
и избран от Аллаха народ и започнали да се самоназовават с такова 
оскърбително, робско име. Това всъщност не може и да се обясни 
разумно, което обаче не пречи на М. Дорсунски да ни предлага едно 
явно неразумно решение.

В историческите извори няма нито едно сведение за заселване 
на ара би мохамедани в Родопите, което е толкова обезкуражаващо, че 
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дори М. Дорсунски не се е осмелил да говори за арабска колонизация. 
Той прибягва до друг метод – съчинява си цяла поредица от по-малки, 
от единични засел вания, в резултат на които за 300–350 години цели 
райони в Родопите се оказали населени с агаряни (араби) мюсюлмани. 
И за такива твърдения ня ма данни в изворите, но М. Дорсунски си 
съчинява предания (хадиси) в нужния му смисъл, знаейки, че тяхната 
достоверност не може да бъде прове рена! 

Първата група „заселници“ се свързва с легендата, че когато 
създал исляма и мюсюлманската община, Мохамед изпратил емисари 
в различни те страни, за да поканят хората да станат мюсюлмани. Това 
е една богос ловска измислица, към която Дорсунски добавя и нещо 
свое: около 40 души от тези проповедници достигнали и се настанили 
в Родопите. За тях ното заселване имало предание сред старите хора, 
но той не се и опитва да обясни как се е запазило предание за неща, 
които са станали преди 1400 години! Човекът си съчинява нужното му 
„предание“, както алевитите си съчиняват хадисите, а който не вярва, 
нека доказва, че „преданието“ си е жива измишльотина!

Втората категория заселници араби били военнопленниците. В 
мно гобройните арабско-византийски войни арабски воини попадали в 
плен и били разселвани из византийските земи. Някои от тях са били 
заселени в Родопите – казва Дорсунски... Че може, може! Може някой 
арабин военнопленник да е настанен в Пловдив! Или в София! Може, 
но това трябва да се докаже, за да стане исторически факт. А Дорсун-
ски има само едно доказателство – съчинени от него и от негови хора 
„предания“.

Знае се, че през 717 г. по времето на халифа Сюлейман араби-
те обса дили Цариград. Обсадата се проточила, армията останала без 
храна, а от рядите, които трябвало да набавят продоволствие, навлезли 
и в български те владения и ги поразграбили. Разгневен от това, хан 
Тервел се намесил във войната, нападнал в гръб обсадителите и им 
нанесъл такова поражение, че арабите изоставили обсадата и с мъка 
се спасили на корабите си. Във византийските летописи не се казва 
нищо повече за тези араби, но М. Дорсунски спокойно дописва оно-
ва, което му е потребно! Тогава, казва той, ще да са били заселени 
араби в Родопите, защото не всички араби са били избити или успели 
да избягат, а ще да е имало и много военнопленници! Някои от тези 
военнопленници ще да са били заселени в Родопите, за което пак ня-
кои хора му разказали „предание“! Който не вярва, че някои от тези 
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военнопленници са били отведени в Родопите, да доказва, че това не 
е вяр но!

По съвсем нелеп начин този господин използва сведенията на 
арабс кия хронист ибн-Асир за похода на арабите срещу Цариград. 
Летописецът следва маршрута на арабската армия и съобщава, че тя 
пътьом овладяла редица крепости, чиито имена М. Дорсунски пред-
ставя като Булак, Ахрем, Пулис, Комком, Амурия, Хераклия, Ампу-
рия и Камуния, след което „дос тигнали до Византион“, т.е. до Ца-
риград (с. 55–56). По някаква непонятна логика Мехмед Дорсунски 
пише, че някои от тези крепости били в на шите земи, „а някои и в 
самата Родопа“, че Булак се отъждествявал с Боруй (дн. Стара За-
гора), че Пулис било Палас (т.е. днешен Рудозем) или Под вис в Ро-
допите, че Комком се намирал на връх Ком до с. Смилян, „за който 
се говори, че бил столица на някогашна независима или автономна 
в грани ците на Византия мюсюлманска държавица“. Не ми е из-
вестно някой друг автор, нито пък в някой исторически извор да е 
говорено, че на върховете край Смилян се разполагала столицата на 
някаква мюсюлманска държави ца и цялата тази измислица си остава 
актив на М. Дорсунски. Спомена тият от него град крепост Пулис не е 
нито Палас, нито Подвис, а е лошо разчетена гръцката дума „полис“, 
т.е. град, и цялото име е Ахремполис, т.е. Хермополис в Мала Азия. 
Град Хераклея съществува в Мала Азия до самото османско завладя-
ване, а неговият митрополит е един от постоянни те членове на синода 
на Цариградската патриаршия. При едно човешко и непредубедено 
отношение към изворите всеки читател лесно ще разбере, че араб-
ският хронист, общо взето, вярно проследява маршрута на арабската 
войска, която потеглила от Сирия, преминала през Мала Азия, завла-
дяла много от срещнатите по пътя крепости и достигнала до Цариград, 
който бил крайната цел на похода. Арабските пълководци трябва да 
са били съв сем без ум, та да тръгнат от Сирия, да се размотават с 
войската си по Тра кия и по Родопите и тогава да достигнат стените 
на Цариград! Нормалните хора пътуват от София за Смолян, без да 
минават през Трявна и Елхово, но на Дорсунски е по-изгодно нещата 
да се позаплетат и пообъркат, та в мътната вода да хване някой наивен 
слушател шаран!

Още по-безочливо е следващото му твърдение, че онези арабски 
войс ки, които се щурали по пътищата за Палас и Подвис след претър-
пяното поражение при Цариград, се настанили в Родопите! Някой си 
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Осман от с. Кучкар, община Рудозем, предавал, че „трета орда от 
арабската армия се заселила в Родопите, където потърсили спа-
сение сред местните племена“ (с. 56–57). Този Осман е извор на 
такова важно известие за арабска колониза ция в Родопите, но явно не 
са му казали, че в арабската армия по онова време не е имало „орди“, 
нито първа, нито втора, нито трета или четвърта! Понятието „орда“ 
е тюркско и става известно на арабите много по-късно от VIII в. При 
арабите през VII и VIII в. е имало отряди (катиба, мн. ч. – катаиб), 
които се обозначавали по името на своя предводител – представител 
на едно или друго арабско племе. Други доказателства за такова за-
селване няма, но М. Дорсунски прави магистралното заключение, че 
тези заселници били при чината сега българите мохамедани да говорят 
на един „смесен език между арабски и славянски“!

Да се обяснява езикът на българите мохамедани за арабско-сла-
вянска смесица е нелепост, на която ще се спра по-нататък. Оказва 
се обаче, че някои от заселените в Родопите военнопленници араби 
били в състояние да извършат истински чудеса. Един от тях случайно 
попаднал на християнски събор молебен на открито и така пламен-
но показал на присъстващите превъзходството на исляма, че „ста-
нал причина целият събор да приеме исляма“ – пише М. Дорсунски  
(с. 57). Това е истинско чудо, каквито се срещат само в богословските 
книги, но за Дорсунски то си е факт, защото му било съобщено от 
един информатор – Шукри Армански от с. Елховец, община Рудозем. 
Доброто в случая е, че става дума само за разпространение на вярата, 
а не и на арабите, защото и преди, и след това масово помохамеданч-
ване имаме само един арабин – останалите мюсюлмани са си нашенци! 
Да, обаче друго „предание“, разказано на М. Дорсунски от кмета на с. 
Смилян, съобщавало, че част от разбитите арабски войски, останали в 
нашите земи, били пленени и заселени точно „по горното и средното 
течение на р. Арда“ (с. 57–58). Кметът чул това „предание“ от няка-
къв старец, когото подбрал с колата си на автостоп!

Всеки може да види колко „сериозни“ са източниците, въз осно-
ва на които Мехмед Дорсунски съчинява теорията си за постепенна 
арабизация на Родопите. Навремето ал-Бухари обявявал за недосто-
верни всички хадиси, които нямат надеждна редица на разказвачи, 
свързваща човека, който е записал хадиса, с някой от сподвижници-
те и съратниците на Мохамед! „Ин форматорите“ на М. Дорсунски 
смело разказват „предания“ за времето отпреди 1200–1300 години, а  
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М. Дорсунски дори не си прави труда да им придаде някаква видимост 
на достоверност.

Темата за военнопленниците се експлоатира от М. Дорсунски 
върху още много страници, като твърди, че при всяка война все ос-
тавали някакви араби пленници и все някой от тях бил заселван в Ро-
допите. Особено надълбоко се използва тази идея, когато става дума 
за успешните за Византия войни през IX и X в., в резултат на които 
Византия отвоювала значителни територии в Армения, Сирия и ос-
тров Крит. Във византийските източници се споменава, че импера-
торите пленили и докарали в Цариград значителен брой сирийци и 
арменци изкусни занаятчии. Обаче М. Дорсунски преиначава тези 
сведения и твърди, че сред тези хора сигурно е имало и араби и че 
някой от тези араби сигурно е доведен в Родопите (с. 74–77). По този 
начин с едно „сигурно“ може да се прокарат и да се „доказват“ и най-
невероятни твърде ния, без да се прибягва до исторически извори. И 
като връх на темата за военнопленниците трябва да призная опита на  
М. Дорсунски да превър не в араби онези „перси“, които импера-
тор Теофил през 837 г. прибрал в Мала Азия, дал им убежище и ги 
преселил в Румелия, в долината на Вардар. Става дума всъщност за 
един от основните отряди на войската на Багдадските халифи – аб-
басиди, които византийските автори по стар навик и по силата на ге-
ографската приемственост много често наричат перси. В тази „пер-
сийска“ войска имало многочислени отряди от тюркски наемници. 
Не доволни от положението си в халифската войска, около 14 хиляди 
души за бягнали при византийците. Император Теофил ги приел и през 
837 г. ги за селил покрай Вардара, поставяйки началото на групата на 
т.нар. тюрки вардариоти. Спомен за тези тюрки намираме и в XV в., 
като според един османски дефтер от 1444 г. в тази област е описано  
с. Туркохори (т.е. Тюркско село), чието население било християнско, 
но вече започнало да преми нава към вярата на османските господа-
ри3. Това не пречи на М. Дорсунски да използва и тези заселници като 
повод да вметне, че вероятно сред тях има и арабски заселници и че 
те внедрявали мюсюлманската култура! А истината е, че тези варда-
риоти скоро станали християни, тъй като се оказали в една напълно 
християнска среда, а и още не били станали мюсюлмани. Ако те бяха 
укрепнали мюсюлмани, едва ли биха забягнали от войската на халифа 

3 Вж.: Турски извори за българска та история. Т. ХIII. С., 1966, с. 396–397.
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на правоверните към страната на „неверниците“ византийци! (с. 89, 
60–61).

След като експлоатира по такъв безогледен начин темата за 
военноп ленниците, М. Дорсунски подхваща и темата за търговските 
връзки, като по същия бездоказателствен начин твърди, че при тези 
търговски връзки в нашите земи попадали араби. След като „доказ-
ва“, според заглавието на един от параграфите на книгата, че „Воен-
нопленничеството било най-разп ространеният метод за заселване на 
муслиманите във Византия“ (с. 63–80), М. Дорсунски преминава към 
„Търговията – поредният начин за засел ване на араби на Балканския 
полуостров“ (с. 80–91). Достатъчно добре е известно, че Цариград е 
бил световен търговски център през средните векове, в който са се 
срещали търговци от Индия до Испания, от Русия до Аф рика. Извест-
но е също, че през продължителни периоди от време арабските тър-
говци са имали достъп до византийските пазари. Новото, което внася 
Дорсунски в този проблем, е, че в тази търговия участвали и търговски 
път ници и че „голяма част от търговските и др. пътници се жене-
ли на полуост рова“ (с. 78). Доказателства, разбира се, няма никакви, 
но който не вярва, да си търси опровержения или доказателства! От 
следващия параграф – „На падения на арабите срещу балканските вла-
дения на Византия и връзките им с местните племена и народи“, на 
читателя може да стане ясно, че при араб ските пиратски нападения 
срещу балканските брегове те не само отвеждали пленници, както е 
добре известно от изворите, но и имали възможност „да разпростра-
няват и ислямската култура на Балканите, особено сред южните 
славяни, които били езичници“ (с. 106). Всеки може да си представи 
как араб ските пирати събират и отвеждат в плен и робство момци и 
девойки от крайб режните селища, а оставащите тук техни бащи и май-
ки пламват от гореща любов към тези мюсюлмански разбойници!

След всички тези нескопосани и недоказани приказки Мехмед 
Дорсунски най-спокойно заявява, че към „IX-X век на територията 
на балканс ките византийски владения се формирало местно ислям-
ско общество със спе цифична ислямска култура“ (с. 137). Това е плод 
на най-недобросъвестна манипулация на историческия процес. Един-
ственото сведение за ислям и ислямски книги в България до идването на 
османците е сред отговорите на папа Николай на въпросите, които му 
поставил княз Борис след покръства нето. Борис съобщава на папата, 
че при него са останали „сарацински кни ги“ от хората, които се опит- 
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вали да го убедят да приеме исляма като единобожническа религия. 
Папата му отговаря, че такива книги не трябва да се пазят, а да се из-
горят. На този факт се позовава и босненският историк „Мех мед Хад-
жич“, който в книгата си за ислямизацията на Босна отбелязвал, че в 
България през IX в. имало мюсюлмански книги, които трябвало да бъ-
дат изгорени. Вместо да предаде точно думите на босненския колега, 
М. Дорсунски заблуждава читателите си, че в труда на „Мехмед Хад-
жич“ бил „ци тиран египетски източник, в който се потвържда-
ва наличието на много мю сюлмани, чиито книги били изгаряни“ (с. 
117). Нашият господин е имал неб лагоразумието да приложи факсими-
ле от книгата на босненеца (с. 118) и всеки може да види, че в нея той 
се позовава на отговорите на папа Нико лай, а не на някакъв египетски 
текст. Какво е гледал Дорсунски, не зная, но авторът на книгата се каз-
ва не Мехмед Хаджич, а Адем Ханджич, който до 80-те години на XX 
век беше сътрудник на Ориенталистичния институт в Сараево. Откъде  
М. Дорсунски е измислил този „египетски източник“? С такива 
плит ки фалшификации не се прави наука, а само долнопробна пропа-
ганда... А. Ханджич добросъвестно разисква въпроса за езика на тези 
книги и казва, че ако са били на арабски, не са свършили нещо съ-
ществено, защото този език бил съвсем непонятен за южните славяни!

Най-неприятни обаче са операциите, които прави М. Дорсунски 
с два надписа, за да докаже, че към IX–X в. в България и специално 
в Родопи те съществувало достатъчно широко арабско-мюсюлманско 
общество. Еди ният е надгробен надпис за Хаджи Хасан, датиран спо-
ред М. Дорсунс ки от 254 г. по Хиджра. На снимката, която е публи-
кувана на с. 121, наисти на се вижда числото 254, така че грешка в 
разчитането няма. Авторът обаче не знае или се прави, че не знае, че 
в османската канцеларска и епиграфска практика е било възприето 
датите след 1100 година по Хиджра да се изписват понякога, без да се 
пише единицата, която обаче трябва да се подразбира. Такава практи-
ка има и досега, и то и сред нас. Колко пъти например вместо пълното 
число може да се срещне съкратено изписване на числото за годи ните. 
И сега е нормално вместо 25.10.1995 да се напише 25.10.995 и дори 
25.10.95 г., както е възприето например при нашите единни граждан-
ски но мера! След 1592 г., когато летоброенето по Хиджра прекрачва 
хилядарката и особено след 1602 г., когато се проточват 1011, 1012, 
1013 и т.н. години, османските книжовници и канцеларисти все по-
често започват да пишат са мо 11, или 12, или 98, за да обозначат съот- 



118 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

ветната 1011 или 1098 г. На съв ременниците било съвсем ясно, че 
хилядарката е „изнесена пред скоби“, както бихме казали сега. През  
XII в. от Хиджра се спестява само първата цифра, само единицата, 
така че вместо 1141 е могло да се напише само 141 г. През XIII в. от 
Хиджра също се е изпускала само единицата. Вместо 1254 е могло 
да се напише само 254, както е в случая с надгробния надпис на този 
Хаджи Хасан!

Като изпуска съзнателно или поради незнание тези неща, М. Дор- 
сунски се заема да убеди читателите, че надписът на гроба на този хад-
жия е от 254, а не от 1254 г. и по този начин прави нещата почти хиляда 
години „по-стари“. 254 г. по Хиджра съответства на 868 г. по Грегори-
анския кален дар, а 1254 г. – на 1838 г., когато в Родопите има османска 
власт и вече се е разширила практиката да се поставят надписи на гро-
бовете на покойни ците, ако те са богати и учени хора!

По същия начин М. Дорсунски преиначава и работата с надписа 
на джамията в с. Мадан. Той иска да ни убеди, че надписът датира от 
310 г. по Хиджра, т.е. от 921 г. по Грегорианския календар. Това е 
времето на цар Симеон Велики, когато не е имало и помен от ислям и 
мюсюлмани в Родо пите. Снимката, която е поместил на с. 120 от кни-
гата си М. Дорсунски, е твърде нечетлива и приемам на доверие него-
вото четене. Нещата стават понятни, когато се разбере, че надписът е 
от /1/310 г., която съответства на 1892–1893 г. от нашето летоброене. 
Така че маданската джамия или поне нейният надпис не е от X век, а 
от края на ХIХ в.

Както се вижда, тези два надписа не са никакви доказателства, 
че още през X в. в Родопите съществували многолюдни мюсюлмански 
общини, че навлезли много араби (агаряни). Както видяхме, след таки-
ва преиначава ния на реалните исторически факти М. Дорсунски пра-
ви извод, че пора ди голямото размесване на араби и местни славянски 
жители е настъпило и езиково смешение и сега българите мохамедани 
говорели един „смесен език, между арабски и славянски“ (с. 57).

За да оправдае това свое твърдение, Мехмед Дорсунски се е 
поста рал да събере арабските думи, които се употребявали в езика на 
помаците, т.е. на българите мохамедани. Цялата му жетва е представе-
на на с. 148–160 и наброява всичко 229 думи. Това е твърде нищожно 
количество, за да може да се каже, че езикът на „помаците“ е смеси-
ца от арабски и славянобългар ски. В езика на българите мохамедани, 
както впрочем и в езика на българи те християни в цялата страна през 
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време на османското владичество са нав лезли доста турски, арабски 
и персийски думи, които са обслужвали живота на тогавашното бъл-
гарско общество под османската власт. Естествено, при българите мо-
хамедани са навлезли най-много арабски думи, свързани с рели гията, 
религиозните и обичайните обреди, които мюсюлманското духовен-
ство е насаждало сред новите мохамедани. Навлезли са в езика ни 
някои ду ми, които са унищожили съответните български термини и 
днес са останали само арабските им еквиваленти, макар невинаги ние 
да разбираме, че става дума за арабска лексика. Ние нямаме българска 
дума за „занаят“, а си слу жим с арабската дума „санаат“ (изкуство); 
ние нямаме българска дума за „еснаф“, а си служим с арабската. Те 
са толкова побългарени, че вече и М. Дорсунски не ги отличава от 
българския език.

В своето старание да изкара повече арабски думи Дорсунски е 
включил сред споменатите 229 думи и редица неарабски, а гръцки, 
турски или персийски думи. Гръцки по произход са посочените от 
него думи дефтер, елиф, калем, кандил, фенер, фистан. Персийски 
пък са думите анбар, базар, бахшиш, армаган, делв/а/, душман, зин-
джир, нишан, перде, пехливан, тазе, финджан, халка, хендек, кои-
то твърде рано са навлезли в арабските и в тюркските езици. В своя 
списък авторът е включил и няколко чисто турски думи като баклава, 
курбан, чанта, ченгел, яваш. Въпреки престараванията му резулта тът 
е твърде скромен, защото тези двеста, двеста и двадесет думи са твър-
де малко, за да му позволят да обяви езика на българите мохамедани 
за славяно-арабска смесица.

За сравнение ще посоча, че през 1996 г. гъркът Петрос Теохари-
дис издаде речник на езика на българите мохамедани в Гърция, като 
го нарече „Помашко-гръцки речник“. Заглавието на труда е съвсем 
неприем ливо за хора като мене, които дълги години са се занимавали 
с историята и културата на Родопите и добре са видели как се е раз-
вивал процесът на ислямизация на тези българи. Заради заглавието 
авторът беше сурово крити куван в българската преса, която така и 
не видя каква огромна събирателска работа е извършил този черно-
работник на науката. В този солиден том от 700 печатни страници 
авторът е поместил около 30 000 думи и изрази, събрани от говорите 
на българите мохамедани, което е ярко свидетелство за неподозира-
ното речниково богатство на езика на тези наши сънародни ци. Какво 
са 200 или 300 арабски думи при това богатство на диалекта? Те пред-
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ставляват под един процент от речниковия фонд на диалекта! Да се 
обяви такъв „език“ за арабско-славянски, е все едно да се приеме, че 
волът и кац налата на рога му муха заедно теглят ралото!

Арабското общество, което се създало според М. Дорсунски 
още през Средните векове, било със своя специфична ислямска култу-
ра, органи зирано в „отделни селски общини“. Част от мюсюлманите 
били все още ро би и зависими селяни, друга част – стратиоти, трета 
част били използвани в строителството, четвърта част били рудари, 
други правели оръжие и пред мети на бита, имало също така номади 
и търговци. „Работели железари, доведени от Египет и наричани 
агупти“ (с. 140). Човекът не знае, че това агупти идва от гръцката 
дума „гюфтос“, ковач, железар, и няма нищо общо с Египет... Извед-
нъж това всестранно развито и високоорганизирано мю сюлманско 
общество се оказва езиково претопено от славяните в Родопи те... 
„Езикът на тези араби бил подложен на обедняване, славянизи-
ране и промяна поради общуването на заселените мюсюлмани със 
заварените пле мена и народи на полуострова“ (с. 146). Езиковите 
„наблюдения“ на автора са някаква непонятна смесица от незнание, 
глупост и амбиция непременно да се уязви и увреди на българското 
народностно самосъзнание сред бълга рите мохамедани. Тези ахрени 
(араби) постепенно започнали да научават турски, когато дошли ос-
манците, особено поради службата си в армията. „Разговорният език 
обаче си оставал ахренският диалект, чиято основа бил арабският, 
а по-късно били добавени и останалите съставки. Другото вли я- 
ние в ахренския език е българското, което е добавено след 1912 г., 
когато Родопа за първи път е включена като част от българската 
държава за по-продължително време“ (с. 146). И всичките напъни 
на М. Дорсунски оста ват безрезултатни, защото езикът на неговите 
ахрене/агарене/араби се оказва съвсем дърво без корен, съвсем по-
върхностна и калпава работа, та за едно-две десетилетия бил изместен 
от българското влияние! Защото всичко, ко ето се е запазило от езика 
на ахрените отпреди Втората световна война, си е все хубав българ-
ски език!

Няма да се спирам на следващите параграфи от книгата на  
М. Дорсунски, в които разглежда и доказва, че има връзка между 
названията „ахряне“ и „Ахридос“, нещо, което дълго време беше 
доказвано от редица български изследователи и краеведи. Тази гла-
ва (или параграф) е запълнена с дълги цитати от книгата на Б. Дери- 
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беев „Ахрида – непозната земя“. От нейните 15 страници 11 са заети 
с цитати от факсимилета от книгата на Б. Дерибеев, та и без да броим 
цитатите от съчинения на Петър Маринов, на Кирил Василев, е ясно, 
че изложението е изтъкано с чужда прежда и не съ държа оригинални 
мисли на автора. Още по-обстоятелствено е експлоати ран Б. Дери- 
беев за параграфа „Положението на ахряните малко преди нав лизането 
на османските турци на полуострова“! (с. 188–217). От тях 13 стра-
ници са цитатите от Б. Дерибеев, 4 страници са заети от книгата на  
К. Васи лев, а там, където се опитва да заговори той, говори съвсем не-
състоятелни неща. По твърде любопитен начин той обяснява липсата 
на документални сведения за градове, манастири и църкви в Родопите 
през Средновековието и това, че само в топонимията имало следи от 
църкви и манастири. Всичко се дължало на обстоятелството, че мно-
зинството от населението било мю сюлманско и затова нямало нужда 
от църкви! (с. 190). Ех, липсват и сведе ния за джамии и медресета на 
това многочислено мюсюлманско население, но това вече са подроб-
ности, на които авторът предпочита да не се спира. Ако трябват дока-
зателства, сигурно ще ни препрати към надписа на джами ята в Мадан, 
а вече видяхме колко нелепо е изтълкуван той от М. Дорсунс ки.

През османско време „помаците“ били добре, изградили си 
много мед ресета, появили се много дервишки обители (с. 218). И тук 
обаче бедата е, че не посочва нито едно медресе или теке в българо-
мохамеданските селища през XV–XVII в. Без да се засрами ни най-
малко, той лъже, че „във всички по-големи селища съществували ха-
нове“, но не посочва изворни данни за нито един такъв хан (с. 218). 
Той не знае нищо за периода XV–XVII в. и изложението му е от една и 
половина страници с общи приказки и лъжливи обобщения. Изобщо, 
цялото изложение за османското време е твърде нат руфено като стил, 
бедно на истини и богато на лъжи и противоречия. Пома ците уж благо-
денстват, а Мехмед Синап ги повежда към полето, за да наг рабят хра-
на и да се спасят от глад! (с. 226–234). Следва преразказ на книгата на  
Н. Хайтов за родопските властелини, на Ангел Вълчев за Тъмраш и 
др. С истинско удоволствие М. Дорсунски разказва как селищата по 
поречието на Въча остават извън обсега на румелийската власт, не-
предадени до про възгласяването на Съединението. В дните на Съеди-
нението османската дър жава въвела свои войски в тези непредадени 
села, а помаците показали, че предпочитат да бъдат управлявани от 
мюсюлмани, че не се смятат българи! Тук авторът е прав и това тряб-
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ва да стои като обеца на ухото на всички родопски патриоти без раз-
лика на вяра и цвят!

В последните страници на своя труд М. Дорсунски се занимава 
с т.нар. възродителен процес... Наистина заслужава пълно осъждане 
насили ето, прилагано за смяна на имената на българите мохамедани, 
а след това и на българските турци. Но не бива, както казва нашият 
народ, заедно с мръсната вода да изхвърляме и бебето. Всичко, което 
се правеше за обек тивно изследване на историята, бита, културата и 
езика на родопските българи, за проучване на процеса на ислямизация 
и асимилация на тези наши съ отечественици, за внедряване на съвре-
менните научни постижения в бита, културата, образованието, здра-
веопазването, всичко това заслужава да се пази, защото е постижение 
на цивилизацията.

Книгата на Мехмед Дорсунски е опит за тотална фалшифика-
ция на историята, бита, културата и езика на родопските българи мо-
хамедани. Тя е показателна за липсата на национално възпитание и 
чувство на национал но достойнство у нейния автор. Опитвам се да си 
представя как един иранс ки шиит би изглеждал, ако започне да говори 
подигравателно или укорно за иранския народ, иранската култура, за-
своя народ! Срещал съм иранци, мюсюлмани, религиозни хора, избя-
гали от режима на шаха. Те говорят сре щу шаха, но не дават прах да 
падне върху Иран. Иран – това е страната им, за нея те се борят, а не 
се отказват от иранската си принадлежност. В сравне ние с тях нашият 
господин е просто жалък.

Добре е, че не такива като него правят климата и дават лицето на 
родопските българи мохамедани!

Misunderstandings and mistakes in a book about  
the Bulgarian Mohamedans (Summary)

Strashimir Dimitrov

In this article a critical analysis has been made of a recently published book 
financially and morally supported by Iran – “The History of the Pomaks „ by 
Mehmed Dorsunski. In Bulgarian dialects ‘pomaks’ is a name given to Bulgarian 
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Moslems and it stands for people ‘pomacheni’ (forced) tocon vert into Islamism 
abandoning their Christian beliefs.

It is obvious that in his book M. Dorsunski pursues two objectives.The 
first one is to make the Bulgarian Mohamedans question their Sunnit Islam be
liefs. The second one – to make his readers believe that the ‘Pomaks’ are neither 
Bulgarians, nor Turks, nor ThracianGreeks, but an Arab people!

M. Dorsunski appears to be an ardent advocate of Shiism. He teaches his 
readers that only Ali and his offspring have the right to act as pontiffs and mas ters 
of the Mohammedans, he abuses the first caliphs Abu Bakr, Omar and Osman 
calling them enemies of the Islam and usurpers of the caliph’s throne, he advo
cates hatred to Muavia ibn Abu Sophian and his heirs from the Banu Omaya 
family... Why he had done that becomes clear if one takes into consideration that 
fact that M Dorsunski studied in Iran and he is trying to justify the money in vested 
in his education and the publishing of the book. Mehmed Dorsunski ‘proves’ the 
ethnical belonging of the ‘pomaks’ with the story from the Bible about the Arabs 
originating from Ismael, son of Avram and the slave Agar after whom they were 
named agaryans. Itis also known that the ‘pomaks’ called themselves and _were 
often called by theirChristian neighbors ‘ahryans’ a name Dorsunski finds very 
similar to ‘agaryans’. He makes the conclusion that the pomaks are descen dants 
of the agaryans, i.e. of the Arabs. But on the other hand there is no evi dence even 
an indirect clue in the historical sources about the Arabs settling down in the 
Rhodopes. In order to neglect this ‘inconvenience’ Dorsunski uses as his own 
source ‘legends’ he himself collected in support of his own theory .The au thor 
turns to a widelyspread practice in the early Moslem society everybody to create 
his or her own ‘legends’ (hadises) – a practice severely criticized by alBuhari, 
alNishapuri and other openminded lawyers and theologians!

The very ‘evidence’ proves to be a few unprovable statements. It is known 
thai in 717 the Arabs besieged Konstantinopol, but were defeated by the Bulgar_ 
ian khan Tervel and had to run sail away on their ship in order to save themselves. 
Dorsunski claims that some of them were taken hostages and^ettled down on the 
Balkans – some of them obviously staying in the Rhodopes. And there was a leg
end he heardtold by some old man.

In the ArabByzantine wars of 7th10th centuries it was a common practice 
to take Arabs as hostages and then settle them in different parts of the Empire. It is 
highly probable that some of them settled down in the Rhodopes, the author says!

It is wellknown that Arab merchants visited the Balkans. It is beyond 
doubt that some of them settled down in the Rhodopes although there were not 
any major cities here at that time! Emperor Theophilos in 837 settled the 15 000 
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‘Per sians’ who joined him in Macedonia. There might have been Arabs among 
them and it is possible that some of them had remained in the Rhodopes on their 
way! It is evident that we are presented with unproven facts but we cannot find 
evi dence that they are not true either. In his own cunning way he creates the 
wrong impression that there was a numerous Arab Moslem community in the 
Rhodopes by the 10 century! The numerous misinterpretations of facts lead to the 
wrong impression!

This particular Arab Moslem society was slavicized as a result of which 
the language of the Pomaks today is (he claims) a mixture of Arab and Slavonic 
vo cabulary! The author decided to countthe Arab words in the ‘Pomak language’ 
and managed to find 229 words mainly religious vocabulary. No one would make 
the conclusion that Arabic is as widely used as Slavonic on the basis of such 
insuf ficient data!

In many other aspects Dorsunski’s book is full of contradictions and dis
torted facts. The book is of no artistic value and serves the mercenary political 
and financial interests of its author and the powers whose interests he stands for.



СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
НА ЕТНОПОЛИТИЧЕСКИЯ „НАУЧЕН“ ПРОЕКТ 

„ПОМАШКИ ЕТНОС“ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Стоян Танев

Едва ли има други наши сънародници, каквито са българите 
мохамедани, които с поредица поколения в своето вековно същест-
вуване по време на почти петвековното османско владичество имат 
трагична историческа съдба. Те са принудени насила, а някои и до-
броволно – заради материална принуда, да се откажат от традицион-
ната си християнска религиозна принадлежност и да приемат исляма. 
Политиката на османската държава да увеличава мюсюлманското 
население в покорените български земи се осъществява и чрез т.нар. 
кръвен данък (девширме). Тази политика се потвърждава от хиляди 
архивни документи, от отломки в историческата памет на българите 
мохамедани, от техните български песни, обичаи и нрави, от тексто-
ве в летописни бележки на български духовници, от публикувани 
пътеписи на европейски автори и от данни в други източници. 

С учредяването на Третата българска държава след Освобож-
дението през 1878 г. българите мохамедани също са освободени от 
чуждия гнет, но тогавашната им историческа съдба отново е дра-
матична. Защото тя е подчинена на тесни егоцентрични партийно-
конюнктурни интереси в българската държавна политика. Доста-
тъчно е да припомним, че от 1878 г. до ден днешен са извършвани 
многократно посегателства върху тяхната българска етнокултурна 
и чужда религиозна идентичност в пределите на нашето общо оте-
чество България. Едва ли има друга държава на Балканите, в Евро-
па и в света, в която имената на нейни поданици да са сменяни се-
дем пъти от различни правителства при наличието на диаметрално 
противоположни политически системи в държавата. Тъкмо затова  
имаме основание да наречем българите мохамедани в България веч- 
ни мъченици на чужда държава и на своята родина1.

1 Танев, Ст. Българите мюсюлмани – вечни мъченици на чужда държава и на 
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В тази глобална констатация следва да откроим и няколко де-
сетилетия на материално възмогване, образователен и духовно-кул-
турен възход на българите мохамедани в социалистическа България. 
Тогава се формира тяхната многобройна интелигенция, чиито млади 
кадри в годините на своето обучение като ученици и студенти ползват 
и привилегии, а сетне са обгрижвани като истински родни чеда на На-
родна република България.

Вътрешният душевен мир на българите мохамедани като граж-
дани на България повече от 130 години след Освобождението е подло-
жен на нестихваща ерозия и поради пагубното въздействие на външ-
нополитическата пропаганда на турската държава както по време на 
Османската империя, така и от правителствата на Република Турция. 
Десетилетия наред на тях им се внушава с всички възможни средства 
на пропагандата, че те не са българи, а родопски турци или отделен 
етнос (помаци). Тяхната истинска родина като мюсюлмани не е Бъл-
гария, а Турция, където ще им бъдат осигурени по-добри условия за 
истински свободен живот. Тази по същество антибългарска пропаган-
да е една от немаловажните причини за желанието на българи мохаме-
дани да се изселват в Турция.

В тази антибългарска пропаганда по отношение на българите мо-
хамедани се включват както учени (историци, етнолози и други пред-
ставители на научната мисъл) от Република Турция, така и учени от 
България. Това тясно „научно“ сътрудничество на турски и български 
учени в областта на историческата наука и в други сфери на хумани-
таристиката относно миналото, настоящето и бъдещето на българите 
мохамедани придобива системен характер и се осъществява планомер-
но в по-големи мащаби през 90-те години на ХХ век и през изминалите 
досега години на започналото ХХI столетие. Забелязва се тенденция 
то да се разширява и в следващите десетилетия с реализацията на съв-
местни научни проекти, с провеждането на общи научни конференции, 
форуми, симпозиуми и други съвместни научни инициативи.

Нека си послужа с конкретен пример. От 4 до 6 май 2012 г. в 
Смолян се провежда научна конференция на тема: „Помаците: версии 

своята родина. – В: Родопи (Смолян), кн. 3–4, 2008 , с. 26–40; в разширен вариант: 
Минало, кн. 4, 2008, с. 75–96; Гиневски, Хр. Няма последователна политика към 
хората в Родопите. – В: Българите мохамедани. Лъжи и спекулации. Първа част. 
Статии, бележки, научни доклади, писма. Сдружение Дружба „Родина“, ТАНГРА 
ТанНакРа ИК. С., 2016, с. 360–363.
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за произход и съвременна идентичност“, организирана от Нов бъл-
гарски университет, Института за изследване на близкото минало и 
германската политическа Фондация на свободата „Фридрих Науман“. 
През 2013 г. е публикуван сборник с авторски доклади на участвалите 
в конференцията български и турски учени, издаден с финансовата 
подкрепа на споменатата немска фондация. Съставител на сборника е 
Евгения Иванова. В предговора на сборника, написан от нея, съвсем 
правилно е изтъкнато, че „всяка академична теза има право на пуб-
личност“. „Единствено публичността – подчертава тя – може да 
осигури както нейната аргументация, така и нейното оспорване.“ 
Освен това, според проф. Евгения Иванова „публичността е един-
ствената бариера пред всевъзможни спекулации“2. Възприемайки 
изцяло това полезно за научното мислене твърдение на Евгения Ива-
нова, ще добавя, че в своето досегашно и бъдещо развитие българска-
та историческа наука не би могла да постига по-добри качествени па-
раметри и нарастваща публична легитимност, ако това развитие не е 
съпроводено с едно постоянно явление, каквото са научната полемика 
и професионалните дебати при историците изследователи. Тази прин-
ципно важна констатация с пълна сила се отнася и за представителите 
на българската етноложка наука в качеството им на изследователи и 
преподаватели.

Научните интереси на Евгения Иванова, преподавател в Нов 
български университет, са в областта на политическите науки, кул-
турологията, антропологията, балканистиката. Тя проявява допъл-
нителни научни интереси към националната памет, малцинствата и 
етническата политика3. Тази съвкупност от интереси, реализирани 
като монографични изследвания, студии, статии и научни проекти с 
емпирични теренни аналитични и обобщаващи констатации, съвпада 
с появата, възприемането, прилагането и постепенното утвърждава-
не на постмодернизма като ново методологическо и методическо на-
правление в световната историческа наука. Изследователите постмо-
дернисти налагат своите методологически концепции по-осезателно в 
края на ХХ и началото на ХХI век с различни наименования: „пост-

2 Иванова, Ев. Предговор. – В: Помаците: версии за произход и съвременна 
идентичност. Съставител: Евгения Иванова. Издателство на Нов български универ-
ситет, С., 2013, с. 10.

3 Вж. на адрес: www.politicalscience.nbu.bg/bg/prepodavateli/prof_evgenia_
ivanova.
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структурализъм“, „лингвистически поврат“, „археология или ге-
неалогия на знанието“, „интерпретация на текстовете“, „обясне-
ние чрез създаването на сюжет“.  Според постмодернистите светът 
се развива хаотично, той е лишен от причинно-следствени връзки и 
ценностни ориентири. Най-адекватното проникване в историческата 
действителност не се постига с използването на систематически по-
строен понятиен апарат на логиката, с нейните строги закони на взаи-
моотношението причина – следствие. То по-скоро е достъпно посред-
ством интуитивното поетическо мислене с неговата асоциативност, 
образност, метафоричност и мигновени откровения. Вместо създава-
нето на обективната реалност на историческия процес чрез научно ус-
тановени и проверени факти постмодернистите насочват изследовате-
лите към реконструиране на миналото с използване на фрагментарни 
и субективни интерпретации на писмени текстове от анкети, на устна 
информация от проведени интервюта с призив да се отделя главно 
внимание на ритуалите, рутината, маниерите на общуване, идентифи-
кацията, думите, символите на повседневния живот и пр. Текстът на 
историка изследовател, внушават постмодернистите, е повествовате-
лен дискурс, наратив, подчинен на правилата на риториката, които се 
откриват в художествената литература и лингвистиката4.

Най-видните представители на постмодернизма са европейските 
учени Жак Дерида, Мишел Фуко, Ханс-Георг Гадамер, американските 
учени Хейдън Уайт, Ричард Рорти и др. Най-голям принос в утвър-
ждаването на наративния дискурс в историческата наука има проф.  
Х. Уайт с неговата монография „Наративният дискурс и историческа-
та репрезентация“ (1987 г.) и книгата му „Фикцията на наратива: Есе-
та върху историята, литературата и теорията (1957–2007)“ (2010)5.

Като импонира на създадената от учените постмодернисти акту-
ална социокултурна и теоретико-познавателна ситуация в историчес-
ката и в етноложката наука, Евгения Иванова последователно прилага 
методологическия и методическия инструментариум на постмодерни-
зма в своите научни изследвания. Преобладаващата у нея нагласа към 
културологията, антропологията и политологията е естествена пред-

4 Миронов, Б. Н. Новая апология истории. (Размышления над книгой О. Ме-
душевской). – В: Общественные науки и современность, № 1, 2011, с. 140;  
http: //bmironov.sch.ru; Историк концу ХХ века в поисках метода. Вступительные 
замечания. – krotov.info/libr_min/15_O/di/ssey -1966.htm.

5 Пак там, с. 139; на адрес: https://bg.wikipedia.org/wiki/Хейдън_Уайт. 
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поставка тя да се ориентира към постмодернистките модели и образци 
на проучване на изключително сложната национална и етническа проб- 
лематика и съпровождащите я явления, каквито са историческата, 
националната, етническата, колективната и индивидуалната памет. В 
нейните публикувани изследвания за българите мюсюлмани преобла-
дава използването на устните анкети като източник на информация за 
тяхното близко историческо минало.

В своята монография „Отхвърлените „приобщени“ или проце-
са, наречен „възродителен“ (1912–1989)“6 Евгения Иванова споделя 
с читателите, че тя би могла да напише тази книга и само по архив-
ни документи и дори само по отпечатана литература или да използва 
предимно спомените на „възродителите“. Авторката решава да пре-
небрегне „чистотата“ на жанра като въвежда в текста и устна исто-
рия, т.е. спомени на преименуваните българи мюсюлмани, защото в 
партийните документи и в спомените на ръководните комунистически 
дейци липсват преживяванията и оценките на българите мохамедани 
или, както тя ги нарича, помаците. В предговора на книгата е изказа-
на благодарност на историците в Държавния архив – Смолян, за пре-
доставените є архивни документи и на всички информатори, „чиито 
имена – по разбираеми причини – запазвам в тайна. Не всички ин-
форматори поискаха анонимност, но – заради спазването на еди-
нен принцип – имената са им дадени в текста само с инициали. 
Това не се отнася за функционерите на тогавшната власт – пар-
тийни, държавни или общински ръководители – чиито имена, така 
или иначе са известни“7. Нейното обяснение за тази анонимност е, че 
те все още се страхуват от публичното огласяване на техните имена 
във вестници, списания или книги. Съмнително е, че в днешното бъл-
гарско макар и не толкова истинско демократично време липсва сво-
бода за публично огласяване на имената на интервюираните българи 
мохамедани в различни региони на съвременна България.

В критична публикация за това монографично изследване на 
Евгения Иванова с основание се отбелязва, че авторката подхожда 
подборно към своите информатори в зависимост от очакваната ин-
формация и този факт предизвиква съмнение върху обективността на 

6 Иванова, Евг. Отхвърлените „приобщени“ или процеса, наречен „възродите-
лен“ (1912–1989). Институт за източноевропейска хуманитаристика, С., 2002, второ 
издание – 2011 г.

7 Пак там, с. 3, 190.
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нейния научно-проучвателен подход. Всеки изследовател – историк 
или етнолог, който носи у себе си хуманни чувства, морал и съвест, 
ще се обяви против насилието. Парадоксално е, че тя вижда насилие 
там, където го няма. Нима не е парадоксално нейното твърдение за 
различни форми на насилие в смесените бракове и ученическите пан-
сиони и това едва ли не е посегателство върху човешките права на 
българите мохамедани. Изразът в заглавието на книгата  „отхвър-
лените „приобщени“ е осъдително злословие за потомците на исля-
мизираните от османците българи към успехите в тяхното приобща-
ване към българския народ чрез освобождаване от напластените през 
изминалите няколко столетия чужди религиозни вярвания и ритуали, 
традиции, навици и тяхното постепенно преодоляване и връщане към 
българските корени8. През 60-те и 70-те години на ХХ век в условията 
на държавния социализъм българомохамеданската общност постига 
значително подобрен жизнен стандарт и висок образователен и култу-
рен подем с всеобхватна модернизация на техния начин на живот, со-
циална и лична сигурност и увереност в утрешния ден. Тъкмо затова 
за българите мохамедани от с. Беден, Смолянско, и от други родопски 
села смяната на техните арабско-турски имена с български е истински 
празник9. Тези факти на доб-роволно приобщаване на десетки хиля-
ди българи мохамедани към българската етнонационална общност и 
държава са пренебрегнати в книгата на Евгения Иванова. Освен това 
въпреки продължителното пребиваване на авторката в Смолян за на-
писването на книгата тя не използва документи от научния архив на 
Окръжния исторически музей, много родопски креведски проучвания, 
повече етнологични изследвания, богатия регионален периодичен 
и всекидневен печат. Поради тези обстоятелства приобщаването на 
българи мохамедани към българската нация, без да се отнемат мю-
сюлманските им религиозни вярвания, като позитивен възрожденски 
процес на приобщаване на българи към българи не е отразено в спо-
менатата книга и в други нейни публикации.

Авторът на тази статия също използва в свои монографични и 
други изследвания публикувани и непубликувани спомени или запи-

8 Узунов, Д. Недоброжелателността на един доцент. – В: Заблуди и фалшифи-
кации за произхода на българите мохамедани. Материали от научна конференция. 
Смолян – 29 октомври 2009 г. С., 2010, с. 180–183.

9 Вж.: Герджиков, С. Богатствата на Беден. История и култура на родопското 
село Беден. Изд. „Експерт“, С., 2005, 471 с.
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сан текст при среща и разговор с информатори, но винаги с посоч-
ване на техните имена, датиране на текста и други подробности. Във 
всички случаи при използването на такава писмена или устна инфор-
мация обаче той търси потвърждение на нейната достоверност чрез 
съпоставка с документални извори. Не само за мен е неприемливо из-
следователи историци, етнолози и други представители на хуманитар-
ните науки да използват разкази на информатори (респонденти) без 
посочване на техните действителни собствени и фамилни имена, отбе-
лязвайки някакви имена с инициали, каквато „методика“ е приложена 
в книгата на проф. Евгения Иванова. Тази анонимност предизвиква 
съмнение в автентичността на индивидуалните разкази или в правил-
ността на методиката на теренните проучвания. 

Заслужават положителна оценка три сборника с индивидуал-
ни разкази на интервюирани български граждани в Пиринска Ма-
кедония и с анкетирани жители в села с българи мохамедани в Те-
тевенския край и Западните Родопи. Единият от тях е със заглавие 
„Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска 
Македония – рефлексии на съвременника и изследователя“. Негови 
съставители са Михаил Груев, Веселин Тепавичаров, Петя Василе-
ва-Груева, Виолета Коцева-Попова, Мария Костадинова. Отпечатан  
е в Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ през 
2011 г. Във втория раздел на книгата, озаглавен „Индивидуални раз-
кази и колективна памет“ (с. 193–637) са поместени 60 интервюта 
на хора от изследвания Пирински край с посочване на техните име-
на, религиозната им принадлежност, груповата самоидентификация 
и други сведения за интервюираните. Повече от тях са репресирани 
и затова техните индивидуални разкази имат емоционален оттенък. 
Споделям извода на Евгения Троева в публикувана рецензия за сбор-
ника, че всеки досег с такава травматична памет е голямо предизви-
кателство за изследователя. Поради това той трябва „да съвмести 
гражданската си позиция с необходимата за един научен анализ 
дистанцираност от обекта на проучване“10.

Друг подобен сборник има заглавие „Българите мохамедани и 
събитията от 70-те години на ХХ век (интервюта)“. Съставител е проф. 
Христо Матанов. Книгата е обнародвана през 2014 г. от Университет-
ско издателство „Св. Климент Охридски“. В нея са поместени тексто-

10 Срв. рецензията на Евг. Троева за споменатия сборник в: Българска етноло-
гия, кн. 3, 2013, с. 398.
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ве на 45 анкетирани българи мохамедани от села в община Тетевен, 
Ловешка област, и от села в Западните Родопи, по-конкретно в об-
щина Сатовча. Анкетите са проведени от интервюиращи студенти на 
Историческия факултет към Софийския университет: Надежда Жеч- 
кова, Сабрина Трад, Венелин Михайлов, Стефан Иванов, Димитър 
Балев, Илия Илиев, Кирила Атанасова, Мартина Найденова. В пуб-
ликуваните интервюта са посочени имената на анкетираните студенти 
и на интервюираните хора, годината и мястото на тяхното раждане и 
други сведения. Като начало са избрани за интервюиране жители в 
района на Сатовча и Тетевен където Българомохамеданската култур-
но-просветна и благотворителна дружба „Родина“ от 30-те години на 
миналия век не е развивала дейност. От анализа на текста на интервю-
ираните българи мохамедани проф. Христо Матанов стига до извода, 
че дори и с преживените душевни терзания и колебания по време на 
преименуването голяма част от преименуваните българи мохамедани 
приемат проведената държавна политика, съзнават и признават при-
надлежността си към българската нация, възприемат съвременния на-
чин на живот в Република България. Много от българите мохамедани 
публично обявяват своята българска народна принадлежност и след 
1989 г., афиширайки без колебание своето българско самосъзнание с 
предпочитане на българските си имена11.

През 2016 г. е публикувана втората част на този сборник със 
същото заглавие, отново от издателството на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“12. В него са поместени освен кратки  и по-
обстоятелствени отговори на 68 интервюирани българи мохамедани, 
жители на села и градове в общините Ардино, Кирково, Крумовград, 
Кърджали – област Кърджали, и Златоград, Неделино, Смолян – об-
ласт Смолян. Устната анкета е проведена от Александра Димитрова, 
Десислава Ангелова, Ива Иванова, Мартин Вачев, Петър Здравков, 
студенти по история в Софийския университет. Посочени са имената 
и годината на раждане на тези българи мохамедани, мъже и жени, от 

11 Вж.: Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век (интер-
вюта). Първа част. Съставител Христо Матанов. Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, С., 2014.

12 Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век (интервюта).  
Втора част. Съставител Христо Матанов. Университетско издателство „Св. Кли-
мент Охридски“. С., 2016, с. 99–101, 103–105, 107, 108, 127, 144, 145, 112, 238, 242, 
243. 
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които само двама са пожелали техните имена да бъдат с инициали. 
Отбелязани са също датата, годината и началото на часовото време за 
вземане на интервюто. В интервютата с хората, свидетели на събития- 
та, свързани с партийно-държавната политика за преименуването, е 
разкрита тяхната истина за тази политика и за собствените им прежи-
вявания при нейната практическа реализация в села и градове. Пре-
обладаващата част от респондентите признават, че към тях не е при-
лагано насилие при смяната на имената. В отделни конкретни случаи 
е допускано и насилие. Някои българи мохамедани споделят, че след 
1989 г. в Неделино, Мадан, Якоруда, в Крумовградския край е при-
лаган административен и религиозен натиск от ръководни дейци на 
ДПС за връщане на арабско-османските (турските имена)13. За този 
натиск свидетелстват в своите интервюта Сергей Зарев от Златоград 
и Венцислав Чубанов, роден в с. Малък Девесил, с местожителство в 
Крумовград14. Основателна е констатацията на проф. Христо Мата-
нов като ръководител на научния проект за високата степен на откро-
веност и достоверност на размишленията на интервюираните българи 
мохамедани. Такъв извод правят и студентите историци, които ги ин-
тервюират. Техните впечатления от срещите и проведените разговори 
с българите мохамедани също са публикувани в книгата. Студентката 
Александра Димитрова се възхищава от „добронамеренността в ус-
мивките им, топлотата в очите им и искренността в думите им“. 
Според нея ние, българите, имаме „много повече общи черти, от-
колкото различия с тях“. Тя перифразира думите на един от своите 
събеседници: „Някои от нас са по-българи от българите и милеят 
повече за Родината“15. Подобни са впечатленията и на студентката 
Десислава Ангелова. Според нея голяма част от интервюираните ос-
ъзнават, че те са част от българската нация и промяната на името е 
била неизбежен процес. Хората, които са приели българското име, се 
гордеят с него, остават верни на научнообоснованата идея за българ-
ската си принадлежност, не желаят повторното връщане на арабско-
турските имена. Студентката Ива Иванова е трогната от сплотеност-
та на местните хора в Златоград. Те споделят многократно с нея, че 
християни и мюсюлмани от този град в Източните Родопи не се делят, 

13 Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век. Втора част..., 
с. 242.

14 Пак там, с. 80, 81.
15 Пак там, с. 144, 145.
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че празнуват заедно всички празници и че се уважават взаимно16. Сту-
дентът Мартин Вачев също отбелязва, че сред българите мохамедани 
преобладава мнението да бъдат с български имена и с българско са-
мосъзнание17. Неговата констатация се потвърждава и в отговор на 
респондента Зарко Хаджиев от с. Ерна река. На въпроса как трябва да 
се наричат гражданите в Република България, изповядващи исляма, 
той отговаря: „Не трябва да има разделение. Не одобрявам терми-
ни като „помак“. Считам ги за абсолютна глупост“. Подобни са 
разсъжденията на Илия Кануров от с. Алановци. На въпроса с негово 
съгласие ли е променено старото му рождено име Али с новото Илия 
неговият отговор е: „С мое съгласие, да. Не са ме притискали. По 
мое желание, защото се чувствам българин. Не съм турчин. Ако 
съм, трябва да знам езика, а аз не го говоря. Аз съм си българин и 
нямам претенции за нищо друго... Не ме обиждат термини като 
„помак“ и „българомохамеданин“, но не намирам, че е нужно да се 
употребяват“18.

Сред преобладаващия брой българи мохамедани, възприемащи 
себе си като българи, интервюирани от студентите историци,  с осо-
бена сила се откроява мнението на Румен Кундев, роден в с. Ерма 
река през 1949 г. и живеещ в Златоград от 1964 г. На въпроса „Как 
трябва да се наричат гражданите на Република България, които из-
повядват исляма?“, той отговаря: 

„Трудно ще го възприемат някои, но аз ще кажа, че тряб-
ва да се наричат българи. Българи, изповядващи исля-
ма. Това трябва да бъде и да се утвърждава в поколения- 
та. Властите и правителствата трябва да провеждат такава поли-
тика – за единна българска нация. Не считам, че т. нар. „българо-
мохамедани“ или „помаци“, което пък е обидно, трябва да бъдат 
считани за отделен етнос“19. 

В тези разсъждения на един обикновен родопски българин, 
който носи своето българско име „с чувства на достойнство и гор-
дост“, има национално патриотично мислене и научнопрогностично 

16 Българите мохамедани и събитията от 70-те години на ХХ век..., с. 238.
17 Пак там, с. 213
18 Пак там, с. 222–224.
19 Пак там, с. 211.
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стратегическо виждане за бъдещата политика на българската дър-
жава към българите, които изповядват исляма. А това е политика на 
тяхното приобщаване към българската нация с внимание и грижи 
за тяхното материално възмогване, просветно и духовнокултурно 
въздигане и утвърждаване като пълноценни български граждани на 
своята родина – Република България.

В една от най-новите публикации на Евгения Иванова: „Идентич-
ност и идентичности на помаците в България“, публикувана в сборни-
ка „Помаците: версии за произход и съвременна идентичност“ (2013), 
тя отново прилага анонимната форма на анкетиране на помаци за ди-
ференцираното им самоопределяне като българи, като турци, като мю-
сюлмани помаци. В тази и в други нейни публикации тя прави извод за 
нарастващо вътрешнообщностно капсулиране на „помашката общ-
ност“ поради двоен страничен натиск от българи християни и от тур-
ци. Тъкмо този двоен натиск мотивира изобретяването на „помашки 
етнос“, което по думите на авторката, печели все повече привърже-
ници освен сред „помашкия елит“ и сред широкия масив „помашко 
население“. Малцинственият статут на помаците между мнозинството 
православни българи и по-голямата турска етническа общност предоп- 
ределя тяхната „междинна“ позиция и колебаещо се самосъзнание. 
Според нея въпреки тази неблагоприятна за тях ситуация нагласите 
им към отделност и към обособяване изглеждат трайни поради засил-
ващите се политики на асимилация и от двете преобладаващи мнозин-
ствени общности на българите християни и турците мюсюлмани20.

Публикуването на сборника „Помаците: версии за произход и съв- 
ременна идентичност“ със съставител Евгения Иванова предизвиква 
обясним интерес сред българската научна и културна общественост, осо-
бено сред журналистите. Някои от тях са в надпревара да вземат интер-
вюта от съставителката на сборника. В интервю с нея във в. Култура, на 
въпроса за широко разпространеното у нас убеждение за помаците като 
потомци на насилствено ислямизирани българи, Евгения Иванова при-
знава, че никога и никъде не е твърдяла, че „по етнически признак по-
маците са различни от българите“. Такова е по собственото є призна-
ние нейното академично т.е. научно убеждение. Според нея тя има обаче 
още едно гражданско убеждение – да защитава правото на помаците на 

20 Иванова, Евг. Идентичност и идентичности на помаците в България. – В: По-
маците: версии за произход и съвременна идентичност. С., 2013, с. 11, 16, 20, 21, 28; 
Balkanistic Forum. Балканистичен форум, 2010, кн. 1, с. 31. Интервю с Евг. Иванова.
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собствен избор на идентичност. Тяхното право на своя идентичност със 
самонаименованието „помаци“ обаче е лишено от еднозначна научна 
лигитимност, основана на множество емпирични доказателства и дъл-
боко осмислени разумни аргументи. В такъв случай следва ли научните 
убеждения на Евгения Иванова да бъдат подчинени на гражданските є 
убеждения? За истинския учен изследовател научните му убеждения би 
трябвало да предопределят или поне да съвпадат с неговите граждански 
убеждения. При някои представители на научните среди в България тези 
граждански убеждения биха могли да бъдат предизвикани, за жалост, 
във вреда на науката, както често се случва в българската „гражданска 
действителност“ и от извънграждански вътрешни и външнополитически 
конюнктурно мотивирани цели и съображения. Очевидно е странното 
разминаване между академично-научните и гражданските убеждения на 
проф. Евгения Иванова. Тя признава, че най-изчерпателният отговор на 
поставения към нея въпрос „се съдържа в документите, лишени от 
всякаква идеология“, а на въпроса на журналист „Трябва ли, може ли 
да се говори за помакология?“, тя отговаря: „Аз лично не употребявам 
толкова тясно парцелирани научни термини, но след като имахме 
„тракология“, „кирилометодиевистика“ и други такива дисципли-
ни защо не и „помакология“?“ Нима не е осквернение историческата 
наука за траките, която е със световно признание, и науката „кирило-
методиевистика“ със стогодишна традиция да се сравняват с нова наука 
„помакология“, каквато всъщност няма21.

Според Евгения Иванова „помаците“ биха могли да се освобо-
дят от своята „колеблива“ идентичност, като към тяхното вътрешно 
и собствено самовнушение, изградено върху незнанието за етниче-
ски произход и знанието, че са мюсюлмани, следва да има и външно 
чуждо внушение, че те са „помаци“, а не турци, и още по-малко, че 
са българи. Вътрешното самовнушение следва да се основава на тях-
ното право на личен избор на идентичност и на стремежа им към са-
мообособяване. Външното внушение според Евгения Иванова следва 
да се изгражда чрез непосредствени разговори на етнолози с т.нар. 
„помаци“ с отговори на поставени въпроси от етнолозите проучвате-
ли или чрез писмени отговори на формулирани въпроси в анкети. Тя 
признава правото на себе си да създава „помашко съзнание“ у наши-
те съотечественици и да ги обособява като самостоятелен и отделен 

21 Култура, 23.10.2013; Дневник, 28.10.2013.
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„помашки етнос“. В същото време отрича правото на други българ-
ски учени и историци да дават научно обяснение на самоназванието 
„помаци“ и на основата на огромно количество архивни документи 
и голям брои други източници да разкриват обективната историческа 
истина за българския етнически произход на българите мохамедани 
с най-важните научни аргументи – те говорят български език, пеят 
български песни, изповядват тайно християнски ритуали, повечето от 
тях съзнателно или интуитивно остават верни на своя български ге-
нетичен код.

В почти всички свои проучвания и публикации Евгения Ивано-
ва не използва документална информация от нашите или чуждите ар-
хивни учреждения. Едно от обясненията е, че тя не е професионален 
историк и етнолог. Нейното висше образование е специалност „Теат-
рознание“. За нея е по-лесно да направи театрална етнополитическа 
постановка в Родопите, на която тя е автор на текста като сценарист и  
режисьор-постановчик, с подбрани актьори от местни българи моха-
медани, на които умело се суфлира за добро представяне на театрална-
та сцена – за самата Евгения Иванова и за жадната за сензации публи-
ка. Проф. Евгения Иванова е осигурила и солидни меценати с огром- 
ни финансови възможности, които да бъдат донори на съставените от 
нея научни сборници или на собствените є научни публикации. 

Евгения Иванова няма висше историческо образование. Тя не 
е завършила специалност „История“ или специалност „Етнология“ в 
историческите факултети на българските хуманитарни университети. 
Може би поради тази причина у нея няма желание да работи с повече 
архивни документи и много други източници, липсва є желание да ги 
използва в своята изследователска дейност. За нея е много по-лесно 
и изгодно да използва спомените – писмени и в повечето случаи уст-
ни разкази (наративи) на т.нар. респонденти с метода на анкетирането 
в непосредствено общуване с анкетираните хора на терен. Хората, с 
които тя разговаря, в повечето случаи са възрастни българи мохамеда-
ни, у които има спомени за тяхното преименуване и наложените огра-
ничения на религиозните свободи и на характерните за тях ритуални 
практики, произтичащи от религиозната им принадлежност към исля-
ма. Някои от анкетираните хора или повечето от тях са с психически 
травмирана индивидуална памет във връзка с преименуването и затова 
в техните отговори има повече емоционална изповед и малко разум-
на истина. Спомените са несигурен източник за достоверна информа-
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ция. Те имат свойствата да избледняват. В тях се появяват мъгляви 
или тъмни петна с неточности и измислени „факти“ с чувствени су-
бективни интерпретации на явления, събития и личности. Самата под-
редба на споменните материали зависи преди всичко от услужливата 
или избирателната памет, в каква степен те са избистрени и ясни и по 
какви показатели биват избирани редът и начинът на представянето 
им при съответното оживяване, тълкуване и оценяване на преживяно-
то. Освен това особено важно е доколко достатъчно ярко са изразени 
психологическата дарба, социалната компетентност  и отвращението 
към фалшификациите у ползващия спомените автор, който не бива да 
смесва емоционалната поанта на днешните си оценки със сантиментал-
ния градус на споменната информация. Всеки автор, който използва 
спомените като информационен материал, следва да има предвид още 
едно съществено изискване при тяхното включване в научния текст. 
Те са витално ясни като „живи спомени“ до 40 години, след което спо-
ред германския културолог проф. Ян Асман настъпва период на полу-
разпадането и спадане на степента им на автентичност22.

Проф. Евгения Иванова е в правото си да прилага собствена 
технология на приложната етнология при теренните проучвания на 
етнически, професионални и социални общности и да използва своя 
методика на интерпретиране на възспоменателната информация. По-
лезно е, че тя като учен изследовател опровергава с елегантна учти-
вост фалшификациите и манипулациите на авторите Хюсеин Меми-

22 Лазарова, Ер. Вера Мутафчиева като изследовател на родовата памет. – В: 
Наука, кн. 3, 2008, с. 53. За методиката на използване на спомените, мемоарите 
и дневниците, за ползата и вредата за науката при тяхната интерпретация по-под-
робно вж. Калинова, Ев. Новата мемоарна вълна. Политически изследвания, кн. 1, 
1995, с. 75–81; Христова, Н. Споменът и забравата. Писателите и тяхната „мемо-
арна“ памет за 1962 година. – В: Исторически преглед, кн. 3–4, 2002, с. 184–198; 
Лаврикова, Ир. Осмысляя феномен устной истории. – В: Свободная Мысль (Мос-
ква), № 5 (1641), 2003, с. 121–130; Марчева, Ил. Спомените като другата история. 
Мемоарите на комунистическата номенклатура след промените в България от края 
на 80-те години на ХХ век. – В: Исторически преглед, кн. 1–2, 2005, с. 111–135; Бог-
данов, Б. Памет и идентичност или за субекта на припомнянето. – В: Памет, иден-
тичност, съзнание. Текстове от интердисциплинарен семинар „Науката – разбрана 
и правена“. НБУ. С., 2006, с. 1–5; Мизов, М. Властта на спомените и/или спомените 
като власт. С., 2008, 350 с.; Лазарова, Ер. Интервюто, устната история и лицата на 
паметта. – В: Библиотека, № 5, 2012, с. 5–12; Гюзелев, В. Размисли върху мемоа-
рите и мемоаристиката. – Във: Везни, кн. 6, 2015, с. 83–87; Амусин, М. Под знаком 
памяти. – В: Дружба народов (Москва), № 7, 2015, с. 214–223.
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шоглу, Мехмед Дорсунски, Момчил Петров, Петър Япов, Никола 
Чуралски, Емел Балъкчи и други самозвани люде в науката за бъл-
гарите мохамедани. Странно е обаче защо тази лаконична критика се 
използва от самата нея, за да създаде друга „научна“ теория за нали-
чието на „помашки етнос“ с обяснението, че помаците в България 
имат право сами да определят своята идентичност. Не е странно обаче 
същественото тревожно обстоятелство, че нейната теза за „помашки 
етнос“ съвпада изцяло с подобни „научни“ тези на турски и гръцки 
учени за „помашки етнос“ в България. Евгения Иванова не разоб-
личава турски историци, които фалшифицират българската история 
и по-конкретно историческото минало на българите мохамедани. На 
международен конгрес в Анкара по случай 700-годишнината от създа-
ването на Османската империя турският професор Тюрклер Аджароо-
глу, апологет на пантюркизма и неоосманизма, заявява: 

„...Османските турци се установиха трайно в България в про-
дължение на 500 години и превърнаха тези земи напълно в турски 
рай, в родно огнище, така че земите на Румелия по нищо не се 
различават от земите в Анадола... 

Това развитие стана причина за коренна етническа трансфор-
мация, за истинско въздействие върху българския народ. На-
селението, което обитаваше Родопските планини прие мю-
сюлманството по своя воля, така се появиха помаците (подч.   
– Ст. Т.) В края на 17-ти век демографската карта на Румелия 
беше напълно променена, всички долини и полета на Тракия, Доб-
руджа, Дунавската равнина и Родопите станаха територия, насе-
лена само с турци“23.

Без коментар от мен.  
Нека този коментар бъде направен от проф. Евгения Иванова!

* * *
Научните спорове и дискусии допринасят за по-пълно разкри-

ване на обективната историческа истина, за нейното обогатяване и 
утвърждаване както в научното и хуманитарното познание, така и в 

23 Аврамов, Д. Турската агентура проникна и в българските академични сре-
ди. – В: The Bulgarian Times, на адрес: Bultimes.om/turskata-agentura-pronikna-i-v-
balgarskite-akademichni-sredi.
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общественото съзнание като напластяване на национална историче-
ска памет. Главният субект в творческия процес при създаването на 
историческото, а в по-широк план и на социално-хуманитарното по-
знание, в неговото критическо осмисляне и преосмисляне при усло-
вие, че научнокритическият текст е логичен, правдив и морален, са 
професионалните творци: историци, етнолози, социолози, политолози 
и други като учени изследователи. Техните научни дискусии са по-
лезни както за историческата и етноложката наука, така и за другите 
обществени науки, за историческото образование, а също и за нацио-
нално патриотичното възпитание. В тяхната съвкупност те са полезни 
и за обществото, когато в държавно-политическата и духовно култур-
ната система на това общество има реално присъствие на методологи-
чески, методически, идеен и научен плурализъм.

От 90-те години на ХХ век и в началото на XXI век в съвре-
менното българско общество са създадени благоприятни условия за 
оптимално осъщестяване на научна дискусионна дейност в професио-
налната историко-етноложка академична и университетска общност. 
Тази позитивна констатация е валидна и приемлива и в по-широк об-
ществено-политически план, и в държавно-институционален контекст. 
Налице са добри възможности за българските историци и етнолози, 
особено за онези от тях, които при всякаква политическа система, 
социална и държавна структура за вътрешно и външно въздействие 
са зависими единствено от своето собствено желание и субективно 
призвание да създават истинска историческа и етноложка наука и да 
участват в научната полемика с научна добросъвестност и професио-
нална етика.



НИКОЛАЙ ХАЙТОВ  
И СПЕКУЛАНТИТЕ ПО ИСТОРИЯ1

Д-р Елена Алекова

След като Николай Хайтов ни напусна, започна новото битие на 
Николай Хайтов. Противно на здравия разум, въплътен в народното – 
за мъртвите или добро, или нищо, във времето след неговата смърт се 
чуха всякакви думи за него. Просто враговете му не се успокоиха, не 
млъкнаха и след като него вече го нямаше на земята. Има едни юнаци 
обаче, дето не го критикуват. Напротив – хвалят го. Някак със загри-
женост за него. С уж добронамереност. И затова – много по-зловредни. 
Защото хитроумно заблуждават непредубедените или онези, дето още 
не са запознати с Николай Хайтов и неговото многожанрово, многопо-
сочно и многосмислово творчество, пишейки се дори за негови много 
близки приятели и поради този факт вдъхващи доверие. 

Две са творенията, които в това отношение ме сепнаха и пре-
дизвикаха да отговоря: статията „Не принизявайте Вазов, щадете 
Хайтов“ на Атанас Лазовски2 от 2009 г. и пасквилът „Балканските 
войни в Родопите 1912–1913“ на Исмен Реджепов (псевдоним на Ни-
кола Чуралски)3 от 2012 г.  С пасквилчето ЕИ „Помак“ преди време се 
включи в общия хор, подет от Ахмед Доган, ДПС и компания срещу 
Балканската война и нейния освободителен характер4, и струва ми се, 
постигна половинчато някои свои цели. 

1 Откъси от статията: Алекова, Ел. Реченото от него на две не става. Живото 
слово на отечестволюбеца Николай Хайтов. – В: Везни, бр. 9, 2016, с. 97–122; Вез-
ни, бр. 10, 2016, с. 146–155. 

2 Лазовски, Ат. Не принизявайте Вазов, щадете Хайтов. – В: Словото днес, бр. 
25, 24.09.2009, с. 8–9.  Страниците на цитатите от всички книги и публикации тук и 
по-нататък ще посочвам в текста (в скоби) веднага след тях.

3 Исмен Реджепов.Балканските войни в Родопите 1912–1913. Издава Европей-
ски институт „Помак”, Смолян, 2012 г. Тук и по-нататък ще цитирам автора, без да 
поправям правописните му грешки. 

4 По-подробно за това вж.: Алекова, Ел. Честването на 100-годишнината от Бал-
канската война – двете гледни точки на патриотизма. – PARVOMAI.NET, 8.05.2014 
(на адрес: http://parvomai.net/news/157259/).
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Онова, което ме накара да откликна на писаното от Атанас Ла-
зовски и Исмен Реджепов за Николай Хайтов, е, че и двамата посягат 
с нечисти ръце на неговото родолюбие. И двамата подправят родо-
любивата му позиция: единият, като я отрича, под маската на загри-
жеността – „...щадете Хайтов“ (с. 8), базирайки се на книгата му 
„Родопски властелини“ (1965); другият, като я величае, под маската 
на уж приятелството – „Познавам почти интимно личността на 
академика...“ (с. 46), нищейки проблемите около Балканските войни 
и ислямизираните българи в такъв антибългарски контекст, че чак ко-
сите ти да се изправят. Чета (за кой ли път!) нелепите им текстове и 
не вярвам на очите си, че е възможна такава подмяна на определена, 
строго обозначена и подкрепена с железни доказателства позиция, из-
речена с толкова ясни и мощни думи, каквито са думите на Николай 
Хайтов за България и българщината. 

Атанас Лазовски – с неговото несмислено отрицание:

„С разнородните си дела Хайтов имаше амбиция да се добере до 
корените – за да пресича, да пренаглася, да пренасочва жизнените 
енергии. И не можеше да се самоосъзнае, разбира се, доколко опа-
сен враг е на същинското величие на своя народ. Напротив – има-
ше самочувствие на ненадминат по родолюбие българин, от когото 
единствено зависи националното бъдеще. (...)

Но това, което с „Родопски властелини“ направи Хайтов, е неп-
ростимо: изравни националните ни герои с изроди, с турски хайти, 
с отцепници, с духовни предатели на народа ни. Такива псевдона-
учни, псевдохудожествени дързости нямаме право да подминава-
ме...“ (с. 9).

Исмен Реджепов – с неговото несмислено уж-съприобщаване:

„С творчеството си, той не само ме закърми, но и окончателно 
и безвъзврат но дооформи като гражданин на България. Живеейки 
в сърцето на планината и в рожделната си среда, аз съм непреду-
бедения, домашен извор за отношението на родопчани към Ака-
демика. Не се притеснявам, не се срамувам да кажа, че то не бе 
едноз начно, че малка част от родопчани под влияние на неграмот-
ния си фанатизъм и дивашко внушение, го считаха и за съжаление 
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продължават да го считат за душманин, т.е. за човек, който всич ко 
правил да преобърне помаците в българи. В болшинството си пла-
нинци скланят глава пред подвига на академика, който посвети це-
лия си жизнен и творчески път в защита на трудова та, социалната 
и духовна реализация на помаците. Едва ли има някой друг такъв 
колос на воюващия дух, който в такава степен да се е сродил със 
съдбините на помаците. За него съдбините на помаците са част от 
съдбините му, част от съдбините на целия български народ. Той не 
делеше помаците от останалата част на населението в България. 
Воюваше не за физическо, а за духовно и чисто човешко сродява-
не, без да анулира религиозна самооп ределеност. За беда някои 
не го разбраха или пък не смееха да го признаят, не го признават 
и днес, защото злонравието си под клаждат с провокирани несъв-
местими вражди между помаци и християни...“ (с. 46).

Някой ще попита дали това мое усилие си заслужава нервите 
и времето, дали въобще трябва да се отговаря на подобни писания? 
Да. Защото напоследък тъкмо по родолюбивите теми, които Николай 
Хайтов е зачепквал, съм се сблъсквала с такива невероятни лъжи, 
минаващи за „нови прочити“ на историята, че да се неначудиш. А 
най-удивителното е, че безродници еничари от рода на криещия се 
зад псевдоним Никола Чуралски (в голямата си част невежествени-
ци), това и чакат – да се хванат за по-начетените от тях, по-заслужи-
лите, по-известните и да доказват чрез тях от абсурдни по-абсурдни 
тези, хипотези и твърдения. Още по-важно е, че става дума за Родо-
пите – стратегическата българска планина и през цялата ни история, 
и в днешното време на смутове, на войни и неоосманистки мераци.

Не един и два пъти препрочитах „Родопски властелини“, за да 
видя онова „непростимо“ нещо, за което Атанас Лазовски обви-
нява Николай Хайтов, но в написаното от родолюбеца не забелязах 
нищо, което би хвърлило и сенчица, петънце върху непомръкваща-
та слава на националните ни герои. Напротив написаното от Ата-
нас Лазовски, облекло лицемерния облик на родолюбивост, начете-
ност и смиреност, се вписва естествено в днешната направо мания 
за „нови прочити“ на историята, особено на петте века „османско 
присъствие“ по българските земи. Да не говорим за написаното от 
Никола Чуралски. 
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АТАНАС ЛАЗОВСКИ  
И РОДОПСКИТЕ ВЛАСТЕЛИНИ

Обвинението на Атанас Лазовски в статията „Не принизявай-
те Вазов, щадете Хайтов“ във връзка с „Родопски властелини“, дето, 
видите ли, писателят изравнил „националните ни герои с изроди, с 
турски хайти, с отцепници, с духовни предатели на народа ни“  
(с. 9), е предубедено, пристрастно и злоумишлено. Не знам какво е 
попречило на литературния критик да види една основна разлика меж-
ду властелин (водач бунтовник) и властелин (кърджалийски главатар) 
например, подчертана дебело от Николай Хайтов още в предговора 
на книгата „Родопски властелини“ (1974)5. Историята на водачи-
те бунтовници (Иванко, деспот Слав) според писателя „е всъщност 
историята на родопската политическа драма в нейните върхови 
моменти, когато страстният копнеж към свобода преминавал в 
действие, копията замествали криваците, оралата отстъпвали на 
боздуганите, а овчарските идилии били замествани с кървави битки 
с чуждоземните потисници“ (с. 6). Благодарение на такива водачи 
народът е поемал „глътка въздух, преди челюстите на съдбата от-
ново да са го стиснали за гърлото“ (с. 6). Да, това са „отцепници“ 
(с. 6), но те се „отцепват“ не от България, а от чуждоземния потис-
ник (Византийската империя). Важно нещо, което Атанас Лазовски не 
споменава. Не просто неволно изпуска, а пропуска злоумишлено само 
и само за да защити несмисленото си твърдение, че Николай Хайтов 
изравнява националните ни герои с националните предатели. 

Кърджалийските главатари (Емин ага, Мехмед Синап и Аджи 
ага) са най-обикновени „честолюбци“, „хайти“ (с. 6), които според 
писателя използвали „недоволството на местното планинско насе-
ление от иноплеменните и от своите потисници... за постигане на 
техните властолюбски и користни цели“ (с. 6). В действителност 
те също са „отцепници“, но спрямо Османската империя, като някои 
дори са правели опити за обединени действия с цел отделяне от нея. 
Тъкмо тук някъде и намира Николай Хайтов положителните влияния 
на кърджалийството за нашата история, без, разбира се, да отрича или 
оборва жестоката истина за него. На първо място, подчертава това, 
дето „за българите не е било без значение, че кърджалиите вою-

5 Хайтов, Н. Родопски властелини. Държавно издателство „Христо Г. Данов“, 
Пловдив, 1974. 
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ват срещу омразното им султанско царство; защото разгромът 
на това царство ще да е било за тях една многоочаквана, желана 
перспектива, изход от политическата и социалната безизходица“ 
(с. 126). Друг е въпросът, че кърджалийските главатари използват не-
доволството на хората в своя лична полза и изгода. Но дори и при 
това положение писателят намира положителната за българския на-
род роля на кърджалийството в исторически аспект, защото доказва, 
че със своите действия кърджалиите са „гробарите“ (с. 144) на Ос-
манската империя: „кърджалиите сепнаха с грозния си рев задряма-
лото в средновековна дрямка Отоманско царство“ (с. 144). Те и са 
причината българинът от пасивна жертва вече да се превърне в акти-
вен защитник на честта си, защото „принудиха султана да даде оръ-
жие в ръцете на българите и ги въвлякоха като сила във водовърте-
жа на кървавите събития“ (с. 144). Каквито обаче и да са изводите 
на писателя за кърджалийството, най-малко можем да го обвиним в 
антиродолюбиви чувства. Той е съвсем наясно, че, от една страна, „за 
нас, българите, не може да бъде прогресивно едно явление, какво-
то е кърджалийството, след като е свързано то с изтреблението 
на голяма част от нашия народ. А това изтребление е факт неос-
порим“ (с. 145). Същевременно – в рамките на Османската империя 
кърджалийството „разклати старите земевладения и повлече след 
себе си бурния икономически подем в началото на ХIХ век“ (с. 6). 
Само ограничен и сляп човек не би се съгласил с това. 

Още в предговора си Николай Хайтов е обозначил, че повество-
ванието му няма да е строго подчинено на принципите на науката ис-
тория, опираща се само на документите, фактите и всичко онова, което 
от нейна гледна точка подлежи на „инвентаризация“ (с. 6),  а ще върви 
през описание на страстите и характерите на историческите личности, 
на чувствата и преживяванията, които също са моторчета, макар и скри-
ти от очите, но имащи своята роля, понякога решаваща, за „задвиж-
ването“ (с. 6) на сложния механизъм на историята, за едни или други 
решения, избори, постъпки и дела на човека. Описвайки хората, а не 
някакви преднамерени схеми за тях, в самите кърджалийски главатари 
Николай Хайтов – като истински писател душеведец – провижда тънки 
разлики и ги обозначава. За него черно-бялата мяра не е мяра за човека, 
а е мяра за писателя – доколко той е талантлив. Няма черно-бели хора, 
е казвал неведнъж, и ако такива ги рисува писателят, ако ги показва ед-
нопланови, не е голям писател. Затова в „Родопски властелини“ всеки, 
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дори не особено проницателният читател, веднага забелязва разликата 
между „кърджалията Емин ага“ (с. 71) и „устовския деребей Аджи 
ага“ (с. 235), от една страна, и от друга – „хубавия и страшен Мехмед“ 
(с. 147), защото мярата на Николай Хайтов е именно човекът:

„Емин ага започва като разбойник, умира като разбойник, сеей-
ки през целия си живот само разорение и смърт. И оставя зад себе 
си само една-единствена грозна дума – „кърджалия“ нищо друго!

Защото само делата, изградени с любов към хората, надживя-
ват времето и живеят във времето заедно със своите създатели“ 
(с. 146).

„Заедно със Синапя умират, както се казва в доклада на Кно-
белсфорд, всички негови съратници с изключение на трима тежко 
ранени. Това е знаменателно. Знаменателен е фактът, че Сина-
пювите хайти са останали верни на своя главатар до смърт, което 
може да означава само едно, че са го обичали. СЂ едно откъде е 
идвала притегателната сила на Мехмед Синап върху съратниците 
му – дали от неговата справедливост... или от неговото юначество, 
от неговата хубост или от неговата грозота, но фактът, че те са си 
дали живота за него, достатъчно говори, че тоя страшен мъж е 
можел да бъде привлекателен и обаятелен“ (с. 193).

„И във възхода и в падането си Аджи ага наподобява останали-
те свои събратя – Емин ага и Мехмед Синап, – разбити в своите 
„гнезда“, докато са отбранявали своите кули и конаци, своите чиф-
лици и стада. Има обаче и разлика: силата на Аджи ага се стопява 
както и силата на Еминджика много бързо и неочаквано, което 
означава, че те, за разлика от Синапя, са нямали истинска бойна 
дружина, а сбирщина от плячкаджии“ (с. 235).

За да окепази човеколюбеца Николай Хайтов, Атанас Лазовски 
прави в статията си внезапен, неоправдан, абсолютно непозволен па-
ралел между Йордан Йовков и Николай Хайтов, като „сблъсква“ ду-
мите на Моканина „Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!“6, 

6 Йовков, Й. Разкази. Изд. „Български писател”, С., 1980. (Между другото. Ду-
мите на Моканина Атанас Лазовски ги цитира неправилно: „Боже, колко мъка има 
в тоя свят!“ (с. 9), но... негов проблем).
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финални за Йовковия разказ „По жицата“ (с. 355), с фактологията и 
атмосферата на геройства и насилия, която цари в „Родопски власте-
лини“. Нима наистина не разбира, че това са несъвместими и несрав-
ними неща?... Но като се замислиш, дори и думите на Моканина при 
едно добро и добронамерено желание биха могли да се коментират в 
полза на Николай Хайтов. След като се изтъкне силата на публицис-
тичния и писателския му талант да изобразява нажежено и със изсле-
дователска стръв и страст образи и събития; след като се подчертае 
широтата на възгледите му, която обаче никога и в никакъв случай 
не прекрачва границата на отечестволюбието; след като се очертае 
ролята на „Родопски властелини“ предвид съвременните опити да 
се преиначава историята в посока на „османското присъствие“, а не 
на турското робство... – думите на Моканина биха паснали в техния 
извечен контекст след всеки един от очерците за кърджалиите, при  
това – в защита на Николай Хайтов, при това – съвсем на място, защо-
то мъката, която разбойниците метежници са причинявали на обикно-
вените хора, на българите, няма равна на себе си.

Не на последно място бих искала да посоча и думите на Николай 
Хайтов в предговора, които Атанас Лазовски също е пропуснал, пре-
пускайки отгоре-отгоре из страниците на книгата:

„Историята ни дава познания, но това познание едва ли ще има 
някаква особена цена, ако то не се превръща в благородно чув-
ство и съзнание. Ако историята душевно не ни облагородява, ако 
не ни въодушевява и възпламенява към благородно помисли, по-
риви и дела“ (с. 7).

Ето това всъщност е вътрешният подтик, вътрешният порив, 
движел перото на писателя докато той е писал „Родопски властели-
ни“, както и всички свои книги, статии, размисли и анализи, в които 
градивен елемент и главен обект на изображение е била историята. 
Кое сърце наистина не би се възпламенило за благородни подвизи 
и дела, четейки историите на писателя за родопските бунтовници и 
защитници народни? И същевременно, кое сърце не би трепнало и 
не би заклеймило робството с всичките му последствия, изстъпления, 
издевателства над човека и живота, които то позволява, прониквай-
ки в суровата и жестока истина за кърджалийските главатари, пре-
създадена с неподражаема мощ от писателя? Благодарение на своята 
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невероятна проницателност Николай Хайтов като никой друг проу-
мя какво точно са Родопите за историята, за България и за човека, а 
именно – „трагичният вълнолом, където са се блъскали държавни-
те приливи и отливи, бушували са вълните на ожесточените вой-
ни, а политическите везни непрекъснато скърцали ту нагоре, ту 
надолу, задавайки или надежди и упования, или страх и отчаяние. 
Надежди и упования – когато свободата се е задавала, или страх и 
отчаяние – когато си е отивала“ (с. 6). Според него Родопите не са 
просто гранична полоса, географската граница между различни дър-
жавни формирования, религиозни системи и цивилизационни модели. 
За него Родопите са „болезненият ръб, където са се допирали роби-
ята и свободата“ (с. 6). 

ЛЮБОПИТНА ПОДРОБНОСТ...

С нея и ще направя прехода от „защитника“ на Николай Хай-
тов (Атанас Лазовски) към „поклонника“ на Николай Хайтов (Ис-
мен Реджепов), т.е. от едно лицемерие към друго. Така ще се очертае 
подмяната, която Исмен Реджепов (Никола Чуралски) използва като 
основен метод (или нещо такова) при неговия „нов прочит“ на исто-
рията:

„Наскоро прочетох изследванията на академик Николай Хай тов 
за родопския войвода Мехмед Синап. Там той също спомена ва за 
трагедията на тъмръшлиики, но по недостоверна информа ция на 
братовчед ми Ферад Чуралски твърди, че това е станало по време 
на бунта на Мехмед Синап и че това кърваво дело е на самия Мех-
мед Синап. Лека му пръст на братовчед ми Ферад, но казаното от 
него не почива на никаква логика от всякаква гледна точка. Раз-
валения телефон за който споменах се е задействал от него като 
последен във веригата. Вярвам на мама, защото тя е очевидец на 
трагедията“ (с. 60).

Да, в очерка за Мехмед Синап от „Родопски властелини“ Нико-
лай Хайтов наистина е цитирал записки на Ферад Халилов Чуралски 
(с. 177 и нататък). Но се питам: нима Никола Чуралски чак сега, „нас-
коро“, както пише, т.е. някъде през 2012 г., е прочел очерка на своя 
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„приятел“ и „учител“ Николай Хайтов за Мехмед Синап, издаден пре-
ди толкова години, още повече че в този очерк са използвани записки 
на негов братовчед и че е по тема, която явно живо го интересува? И 
ако го е прочел още при излизането му, както според мен без каквото 
и да е съмнение е било, защо тогава не е реагирал – официално или 
поне на четири очи пред братовчед си, пред писателя? Защото, ако би 
реагирал по някакъв начин, би се и похвалил днес, със задна дата. Но 
не е! Значи тогава е приемал написаното от Николай Хайтов (респ. 
разказа на Ферад Чуралски) за истина, а сега не го приема!... Е да, 
версията с късния прочит е удобна, защото, както разбираме, Ферад 
Чуралски вече го няма, за да го обори, няма го и Николай Хайтов. 

Или, ще кажете, майката на Никола Чуралски може да е разка-
зала спомените за Балканската война на сина си едва тия години. Да е 
жива и здрава жената, но, съгласете се, ако е преживяла Балканската 
война и пази толкова ярки и толкова много спомени за нея с всичките 
им там подробности, детайли и т.н., би следвало през 2012 г. да е била 
поне на 115–120 години! Възможно ли е на такава възраст в спомени 
човек да отдели с точност какво сам е преживял, какво са му разказ-
вали край огнището? 

От очерка на Николай Хайтов „Хубавия и страшен Мехмед“ раз-
бираме, че тогава, т.е. преди 40–50 години, Ферад Чуралски е обследвал 
цялата история на Мехмед Синап твърде сериозно и че в нея разказът 
за жените от Тъмръш е просто епизод. Същият този негов разказ за 
съдбата на тъмръшлийските девойки се донякъде припокрива с едно 
предание, което пък са запазили внуците на майстора, строил навреме-
то конака на Мехмед Синап в Алъкьой. И се пита човек: и само думите 
на своя братовчед Ферад за тъмръшлийките ли е прочел Никола Чурал-
ски от Николай-Хайтовите „Родопски властелини“, а не и преданието, 
оставено от строителя на Мехмед-Синаповия конак, преплетено в по-
вествованието, та смята, че разказаното от братовчед му „не почива 
на никаква логика от всякаква гледна точка“? Защото тъкмо в целия 
контекст на повествованието на Николай Хайтов за Мехмед Синап (и 
въобще за кърджалиите!) този разказ си е съвсем на място. Всъщност 
не на място звучи тази история във варианта, в който е представена в 
„Трети разказ – Тъмръшлийки“ в книгата на Исмен Реджепов (Никола 
Чуралски) „Балканските войни в Родопите 1912–1913“, а именно – като 
разказ на неговата майка. Уместно е тук да се уточни, че зловещите 
истории, свързани с Балканската война, пишман историкът назовава 
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„разкази на мама“ (с. 58), т.е. на жена, която, както вече стана дума, ще 
да е била 115 – 120-годишна, когато най-сетне се е решила да му ги спо-
дели. Горката! Дали изобщо е предполагала в каква каша ще я забърка 
синът є!... Но като се замислиш, какво хитроумно и удобно прикритие е 
това: „разкази на мама“. Особено ако майката вече не е сред живите и 
няма как да удостоверим дали изобщо е разказвала на сина си всичките 
тези невероятно-фантастични истории...

А най-важното е, че един тъй съмнителен „разказ на мама“, 
какъвто е „Трети разказ – Тъмръшлийки“ дава основание на Исмен 
Реджепов (Никола Чуралски) да направи генерален извод, свързан с 
Балканската война, за „...нечуваните издевателства на една свире-
па армия от бандити, които за кощунство на преживелите тра-
гедията се нарича армия-освободителка на поробените братя в 
Родопите“ (с. 60). Тази „свирепа армия от бандити“ е Българската 
армия, ако някой не е разбрал. 

Само че каквото и да пише Исмен Реджепов (Никола Чуралски) от 
името на майка си, когато се обърнем към документите и писмените сви-
детелства от онова време, ще се убедим, че нещата са съвсем различни, 
противоположни. Всички източници удостоверяват пословичната дис-
циплина, морала и порядките, които са царели в Българската армия по 
време на Балканските войни: Карнегиевата анкета7, книгите на чешкия 
журналист Владимир Сиз „От бойните полета на България. Впечатления 
на военния кореспондент“ (Прага, 1913 г.)8 и „Критичните дни на Бълга-
рия. Дневник на военния кореспондент – 1913 г.“ (Прага, 1914 г.)9, пис-
мо на баронеса Варвара Икскул фон Хилденбандт от 29 август 1913 г. 
до руския историк Максим Ковалевски10 и др. Читателят сам ще реши на 
какво да вярва – на автентични свидетелства или на истории, разказвани 
със задна дата, чиято достоверност няма как да се провери.

7 Карнегиевата анкета. Изд. „Абагар“, Велико Търново, 1995; Доклад на Меж-
дународната комисия за разследване причините и провеждането на Балканските 
войни. Фондация „Свободна и демократична България“, С., 1995 (на адрес: http://
www.kroraina.com/knigi/karnegi/index.html). 

8 Сис, Вл. От бойните полета на България. Впечатления на военния кореспон-
дент. Изд. „Хайни“, С., 2012.

9 Сис, Вл. Критичните дни на България. Дневник на военния кореспондент – 
1913 г. С., 2005.

10 Писмо от баронеса В. Икскул до г-н Максим Ковалевски. – В: Илиев, Г. Лято-
то на 1913 г. Документирани свидетелства за геноцида над българите. Изд. „Изток-
Запад“, С., 2013 г., с. 541–546.
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Сега да насочим вниманието си към нещо, на пръв поглед несъ-
ществено. Във връзка с кърджалийските набези на Мехмед Синап Ни-
колай Хайтов рисува цялата жестока картина на поругания, жестокост 
и смърт, но въпреки това той не просто не си е позволил да съди или 
клейми с ненужни, сърцераздирателни епитети кърджалията, а дори 
по повод разказаното от Ферад Чуралски не пропуска да отбележи: 
„Нека тоя разказ и да е преувеличен...“ (с. 178). 

Пред всичките гръмки и злокобни епитети на Исмен Реджепов  
(Никола Чуралски) спрямо българските войници („свирепа армия от 
бандити“ и т.н.) дори само това съмненийце на Николай Хайтов го-
вори много, много повече. То е като онова малко камъче правда, което 
преобръща цялата каруца от лъжи на псевдоисторика.

Сега си мисля, колко хубаво е, че записките на Ферад Чурал-
ски са попаднали в ръцете на Николай Хайтов, а не на старателния 
му братовчед и „изследовател“ Исмен Реджепов (Никола Чуралски)! 
Представете си само как те биха били до неузнаваемост преиначени 
от последния в някакви си непонятно откъде пръкнали се „разкази на 
мама“ (или... в не по-добрия случай – унищожени!), за да се потули 
завинаги истината за това, което е било. Но... Господ си знае работа-
та... Съхранени, прибрани в книгата на Николай Хайтов, изследвания-
та на Ферад Чуралски са останали за поколенията. Останали са таки-
ва, каквито са! И вече никакъв родоотстъпник или отродител няма как 
да ги унищожи или преиначи в своя или нечия чужда угода.

БЕЗСМИСЛИЦИТЕ НА ИСМЕН РЕДЖЕПОВ  
(НИКОЛА ЧУРАЛСКИ)

Сега да видим доколко е почит почитта, която Исмен Реджепов 
(Никола Чуралски) изразява към Николай Хайтов в книгата си „Бал-
канските войни в Родопите 1912–1913“, редейки умилителни при-
знания от рода на... „с творчеството си, той не само ме закърми, 
но и окончателно и безвъзврат но дооформи като гражданин на 
България“ (с. 46); доколко е ученик на Николай Хайтов, дали въоб-
ще има нещо общо с Николай Хайтов, дали изобщо го е чел и дали 
и представа си има кой точно е Николай Хайтов? Не че за хората, 
които познават писателя и творчеството му дори повърхностно, не 
е ясно и от този единствен пример, че пасквилописецът се опитва да 
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ни заблуди. Но ще припомня позицията на родолюбеца по тези въп-
роси заради лековерните нови читатели, чиято представа за мина-
лото най-често се изгражда днес от „новите прочити“ на историята, 
които определена част от съвременната научна гилдия услужливо и 
безкритично им предлага. Също така важно е да разберем за какво 
въобще на Исмен Реджепов му е притрябвало да се изтъква като 
приятел на Николай Хайтов, а на всичко отгоре накрая, в карето, 
където уточнява източниците си, да посочва дори името му? Ще си 
позволя в случая повечко цитати, за да не си помисли някой, че чрез 
анализа си манипулирам или редактирам в своя угода абсурдните му 
твърдения и идеи.

За начало предлагам една особено проникновена негова мисъл 
– за смях, разведряване и настройка на сетивата към абсурдното: 
„Мъдростта на националните ни герои Хитър Петър и Настра-
дин Ходжа са плод на вековни народни творчески приклаждания“ 
(с. 47). 

Относно Паисий Хилендарски...

Според Исмен Реджепов (Никола Чуралски) „атонския монах 
Паисий Хилендарски написа най-съвършен ната си лъжовна книга 
„История Славянобългарская“, изпъстре на с чудовищна фантастич-
на митологизация на несъществуващи царе и битки. Но за да се из-
мъкнем от лабиринта на лъжите му измислихме, че това е благород-
но дело, за да се сепне и стиму лира българския народ към национално 
пробуждане. И този свещен лъжец е канонизиран за светец от Бъл-
гарската православна църква вместо да бъде анатемосан“ (с. 109). 

Относно робството, борците за свобода  
и българския народ...

Според Исмен Реджепов (Никола Чуралски) българският народ 
не е бил под робство и е нямало защо да вдига бунтове, затова и се е 
отнасял с пренебрежение към всички, които са ратували освобожде-
нието и националното му освестяване. Така и Левски не бил освобо-
ден от никого, докато го конвоирали от град в град, та до София, при 
положение, че, както пасквилописецът пише, „...конвоят е с пушки и 
то без патрони“: 
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„Не се ли намери един българин да го освободи? Не се ли на-
мери един българин, който да го погребе по християнски? Явно 
Левски не е бил тол кова популярен сред сънародниците ни, явно 
чужди са били ак циите на Левски. За това са и го наричали, за 
това са и го смятали за „джингиби“ (с. 45). 

На фона на безоблачните реалности в Османската империя по 
мнението на Исмен Реджепов (Никола Чуралски) и смъртта на Ботев 
е била безсмислена и случайна: 

„Никой освен Ботев не се решава да направи рейда от Козло-
дуй през България, за да подигне духа на народа! Нали е бил под 
робство? Защо не го последва в похода му за „хляб и свобода“? 
Съзаклятниците в Румъния са знаели, че народът ни няма нужда 
от бунтове и въстания, но вместо да запазят Ботев са го пожерт-
вали...“ (с. 45).

Относно Априлското въстание и трагедията в Батак...

По същия парадоксален начин Исмен Реджепов (Никола Чу-
ралски) тълкува и Априлското въстание. Според фантасмагоричните 
му твърдения „...ако инсценировката не се назореше Априлското 
въстание първо би приключило като една кокошкарска история 
и едва ли би пре дизвикало някаква реакция – отзвук от Великите 
държави. И за да не се получи този фал, на всяка цена трябваше 
да стане, т.е. да се предизвикат турски кланета в Батак и Пе-
рущица, но след като и турците не се включват в общия замисъл 
трябваше да се извърши самоклане – ритуално клане в Баташка-
та историческа църква“ (с. 6). Априлското въстание според него 
не е било нищо повече от „криминален метеж“ (с. 13), от „теро-
ристичен акт“, който дори „от съвременна гледна точка, съобраз-
но международното законодателство“, представете си, „покрива 
съставките на разбирането за геноцид“ (с. 13). Става дума за ге-
ноцид, извършен от българите над мирно турско население! А вие 
какво си помислихте! И по-нататък:

„Априлското въстание е силно хиперболизирано. Баташкото 
клане – сьщо. Всъщност вече се доказва от истинските рицари на 



154 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

историческата правда, че случаят е криминално битов и не е има-
ло такова масово клане, както се митологизира“ (46). 

Относно Балканската война...

Нищейки въпроса за ислямизираните българи и тяхната роля в 
хода на Априлското въстание, Исмен Реджепов (Никола Чуралски) 
стига до... Балканската война. Тук някъде той и съприобщава към аб-
сурдните си „размишления“ Николай Хайтов:

„Но тази митологизация (има предвид клането в Батак – бел. 
Е. А.) изигра лоша шега за помашкото насе ление в Родопския ре-
гион...

В основата на психологическата обработка на населението от 
Пловдивския регион в навечерието на Балканските воини бе мито-
логизацията на баташкия случай, които в очите на хората се пред-
ставяше като кървава епопея.

Драго ми е, гордея се, че срещу този гнусен антинаучен фал-
шификат се изправи с опасен за него риск, съвременният колос на 
българската научна литература и краезнание, академик Нико лай 
Хайтов. Под всякакво достойнство ще е, ако някой си мисли, че 
академика Николай Хайтов е нарочен адвокат на помаците.

Академик Хайтов с основните си разработки за „помашката 
карта“, антиприноса на Атанас Примовски и публикуваното в спи-
сание „Родопи“, срещу напъните на семейство Манолови и други 
публикации, блестящо доказа, че помаците винаги са били и са 
пушечното месо в политическото противоборство.

Академикът доказа, че помашкият въпрос винаги е бил и е пе-
челившия коз за политически и религиозни въжеиграчи в полити-
ческия комар.

Спирайки се на трагичната априлска пролет и проследявайки 
събития от нея до 1912 година и след нея, стига до извода, че ос-
новна грешка на разработващите плановете за мобилизацията в 
навечерието на Балканската война е набирането на военен кон-
тингент от пловдивските села“ (с. 46–47).

Малко му е на Исмен Реджепов (Никола Чуралски) съприоб-
щаването на Николай Хайтов към неговите несмислени твърдения 
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относно българите мохамедани и Балканската война, та посяга и на 
други родопски краеведи и историци:

„Академик Хайтов, след него и Ангел Вълчев и други честни ав-
тори по свои пътища доказват, че изкуствено насажданата ом раза 
след април 1876 година срещу помаците прераства в мъст. И ци-
реят на мъстта се пукна още в първите дни на Балканската война, 
1912 година“ (с. 48). 

Констатациите на Исмен Реджепов (Никола Чуралски) за самата 
Балканска война са не по-малко несмислени, дори шокиращи. Зада-
вайки някъде из страниците театрално въпроса: „Война на мъстта 
ли бе Балканската война, 1912 година“ (с. 48), той, в крайна сметка, 
заключава:

„Съвсем основателно смятам, че тя е срив в националната ни 
история и че тя е един от върховете в пантеона на черното без-
смъртие.

И заявявам честно, открито и без притеснение: БАЛКАНСКАТА 
ВОЙНА ПРЕЗ 1912 ГОДИНА НЕ БЕ ВОЙНА НА БЪЛГАРСКИЯ НА-
РОД!!!“ (с. 23). 

И още: „Едно ориентирало се към европейските стандарти обще-
ство, едно общество прегърнало за идеал човешките права, следва 
да снеме ореола за Балканската война, следва да я осъди и при-
знае геноцида извършен срещу родопското население“ (с. 71).

Всичко това идва от „факта“, убеждава ни Исмен Реджепов (Ни-
кола Чуралски), че тогава Българската армия не е освобождавала по-
робените единокръвни братя българи, а просто е клала някакво мирно 
родопско население, неидентифицирано като народност, определено 
единствено и еднозначно като изповядващо исляма (все едно в Родо-
пите никога не са живеели християни!), и го е клала все заради... както 
вече се досещате, онази „митологизация“ на Баташкия случай, който 
се представял от някакви лоши хора нарочно като „кървава епопея“, 
за да оправдава клането по време на Балканската война... Ето затова 
именно му е трябвало на пасквилописеца да отрича един потресаващ 
исторически факт като трагедията в Батак от май 1876 г., пренасяйки 
я в областта на измислицата, мита, за да оправдава и доказва несмис-
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лените си твърдения за Балканската война. Една лъжа в книгата му 
води до друга лъжа, тя – до трета, и така неусетно лъжа след лъжа 
се множат в геометрична прогресия, в неуправляема лавина, за да се 
стигне до абсурда:

„В същност става дума за един процес на етно-религиозно про-
чистване в родопския масив започнал през страшната и жесто-
ка 1912-та, който не е преставал. И този процес на прочистване 
преминава през войни, пожарища, кланета, убийства, кръстил-
ки, провокирани изселва ния в съседна Турция, поради простата 
причина, че помашко то население е било считано за турски еле-
мент, преминава през кръстилки, през икономически и духовни 
санкции, през социал но-битови ограничения, поставяне при ус-
ловия на под критич ни граници на физическо и духовно оцелява-
не, преминава през малтретиране, преминава през безсрамни и 
аморални ограни чения за духовно възвисяване, през драстични 
мероприятия за прекършване на крилете в полет на десетки по-
коления“ (с. 75–76). 

В крайна сметка, всяка лавина от лъжи, се сгромолясва и рухва 
от само себе си. Затова, когато в края на книгата Исмен Реджепов (Ни-
кола Чуралски) предлага да приемем предложената от него и неговите 
съмишленици декларация, завършваща с думите, че Балканската вой-
на е „едно престъпление, извършено в пазвите на Родопа планина“, 
по-точно – холокост, „да, РОДОПСКИ ХОЛОКОСТ... ГЕНОЦИД...“ 
(с. 132), няма какво повече да направим, освен да се засмеем на висок 
глас. На фона на несмислените му напънати и високопарни лъжи тези 
иначе силни и страховити думи звучат кухо и празно. Кухота, в която 
лъжите му се самоизчерпват и изпаряват.

КАКВО БИ НАУЧИЛ ОТ НИКОЛАЙ ХАЙТОВ  
ЕДИН ЛЮБОЗНАТЕЛЕН УЧЕНИК?

Относно Паисий Хилендарски...

В своите „Светогорски записки“ (1987) Николай Хайтов се 
прекланя пред „знаменития Паисий“, който „подпали искрата на 
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Възраждането“(с. 129)11. Паисий според него „е бил обладан от една 
идея, която ще го накара не само да създаде първата история на 
своя народ, но и сам ще я разнася от село на село и от град на град“  
(с. 164). Той е „пръв между нашите будители народни“ (с. 165). 

Още през 80-те години на миналия век Николай Хайтов дори 
е  п р о в и д я л  какво ще се случи с Паисия днес, предчувствал е 
появата на такива хулители Паисиеви като Исмен Реджепов (Никола 
Чуралски). В записките си от Атон той си представя какво би било, 
ако Паисий възкръсне и се провикне към българите с гръмовен глас, 
призовавайки към национално освестяване: „О-О, НЕРАЗУМНЕ!“  
(с. 166). Какъв риторичен похват! Но и какво провидчество след това! 

„Първо – вещае писателят, – ще го обявят за дилетант и в ис-
торията, и в езика; други ще му скръцнат да си гледа броениците; 
трети ще го нарекат „пурист“, патриотар и националист и този път 
едва ли ще му се размине, както през лето 1762-ро“ (с. 167). 

Нещо да кажете?

Относно робството, борците за свобода  
и българския народ...

Какво е мнението на Николай Хайтов за робството се вижда 
още в книгата му „Родопски властелини“ (1974). Но най-ярко се от-
крои, когато след 1989 г. в обществото ни на мястото на определе-
нието „турско робство“ взе да се налага понятието „османско при-
съствие“ и се започнаха „новите прочити“, свързани с османския 
период от историята на България. В повечето от публицистичните си 
изяви от 90-те години на миналия век писателят намираше начин да 
се противопостави на подобни безумия. Една от първите и най-мощ-
ни публикации по темата е статията му „Изкуството да се прави чер-
ното – бяло“, писана по повод излизането през 1992 г. на поредния 
учебник по история „Записки по история на България – 681–1978“12, 
където е обнародван един от показателните в това отношение „нови 
прочити“ на историята. В статията си Николай Хайтов подчертава:

11 Хайтов, Н. Светогорски записки. Изд. „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1987.
12 Ангелов, П., Цв. Георгиева, Г. Бакалов, Д. Цанев. Записки по история на Бъл-

гария (681–1878). Изд. БУЛВЕСТ, С., 1992.



158 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

„...Дори разделът, посветен на туй владичество, откровено на-
ричан в по-старите учебници „тъмно робство“, ще го намерите 
в „Записките“ под енигматичното заглавие „Българските земи в 
контактната зона на две цивилизации“. 

Както виждате, нищо не подсказва нито в заглавието, пък и в 
съдържанието, че тези земи са били разорени от едно опустоши-
телно нашествие, преди да бъде окончателно сложен яремът на 
свареното в „контактната зона“ християнско население. По нищо 
не личи, че включването на контакта между двете „цивилизации“ 
е станало с цената на яростни битки, масови кръвопролития и раз-
селвания, че е имало „кръвен данък“, еничарство и една неотслаб-
ваща през цялото време неспирна асимилация (с. 83)“13.

В същата статия Николай Хайтов отговаря и на въпроса защо 
всъщност са необходими всичките тези „нови прочити“, започнали по 
негово време, продължаващи, както знаем, и след като той се пресели 
в отвъдното. На фона на пораждащите се днес тенденции на юг от 
нас за реабилитиране на Османската империя неговият отговор е по 
същество пророчески – според писателя на някого е нужно в българ-
ското общество, в главите на подрастващите „...да се всади изопа-
чена, идилична представа за робството и да се обезсмислят или 
поне омаловажат всичките ни опити за освобождение от „осман-
ското присъствие“, а защо не – и възможните опити за неговото 
възстановяване“ (с. 91). Представяте ли си! Още през 1993 г. година 
той прозира, че някой ще се опитва да реабилитира Османската импе-
рия в „реални граници“, т.е. ще се опитва да възстановява турското 
робство под друга форма на „присъствие“! Той предрича, а днес вече 
ние сме свидетели на опасната неоосманистка мечта на някои турски 
управници и на реалните им стъпки за нейното осъществяване. Да си 
припомним само думите на президентът на Турция Реджеп Тайип Ер-
доган в Истанбул през 2013 г. (тогава в качеството му на премиер на 
Република Турция): 

„Докато Турция расте, става по-богата и по-силна, и нашите 
братя на Балканите ще имат полза от това. За нас няма разлика 
между Истанбул, Анкара, Измир, Бурса, Едирне и Скопие, Приз-

13 Хайтов, Н. Изкуството да се прави черното – бяло. – Хайтов, Н. Време за 
разхвърляне на камъни..., с. 78–93; Родопи, кн. 2, 1993. Цитирам по книгата.
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рен, Сараево, Тирана, Солун, Кърджали и Шумен. Ние не можем 
да живеем отделно от тях. Аз не мога да захвърля на една стра-
на нещата, които съм преживял в Мостар, Прищина или Призрен. 
Любовта и интереса на хората там се показват към мен и аз ги 
чувствам. Както гледаме на нашите градове, така гледаме и на 
градовете в този регион...“14.

И обвиненията, подобни на Исмен-Реджеповите, че народът 
ни не освободил Левски или че не последвал Ботев, не са от вчера 
и не са патент на пасквилописеца. На всички такива обвинители на 
българския народ, че бил малодушен, пасивен, робски настроен или 
че нищо не бил направил, за да предотврати трагичната развръзка в 
съдбата на Левски или на Ботев и др., Николай Хайтов дава достоен 
отговор в статии, писани по, както се казва, „горещите следи“. На тази 
злоумишлена спрямо българския народ тема писателят се спира дос-
та изчерпателно в статията „Историята, историците и „критиците“ на 
българския народ“, публикувана през 1987 по страниците на в. „Лите-
ратурен фронт“, впоследствие и в книгата „Време за разхвърляне на 
камъни“ (1994). Още тогава тъкмо покрай обвинения срещу народа 
ни, свързани със съдбата на Левски в дните преди гибелта му, писате-
лят предупреждава: „Съвестта на българския народ не е сметище, 
за да хвърляме всички боклуци там!“ (с. 14)15. И още тогава – отново 
провидчески! – той отговаря и на всички днешни и бъдещи хулители 
на народа ни в този аспект:

„... Един или няколко души са причина за залавянето на Апос-
тола, но за предател ще бъде обявен целият народ. Един или ня-
колко души не са направили опит за неговото освобождение, но за 
виновен ще бъде провъзгласен целият народ.

Измамата е толкова явна, че не би заслужавало да се разисква, 
ако последиците не бяха толкова тежки и опасни. Но пита се, какво 
би станало, ако повярваме, че нашият народ е наистина мизерен 

14 Ердоган: За нас няма разлика между Истанбул, Бурса, Скопие, Кърджали, 
Шумен. – В: Родопи 24, 19.06.2013 (на адрес: http://rodopi24.blogspot.bg/2013/06/
blog-post_19.html).

15 Хайтов, Н. Историята, историците и „критиците“ на българския народ. – Хай-
тов, Н. Време за разхвърляне на камъни..., с. 5–19; Литературен фронт, бр. 50, 
10.12.1987. Цитирам по книгата.
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и страхлив, пасивен, нихилист, готов на всякакви компромиси; че 
той е нравствено загинал и дълбоко увреден от робството – кой в 
наше време би си мръднал пръста за този народ? Кой би жертвал 
за него нещичко от себе си? Та нали хора като Раковски, Ботев, 
Левски и Бенковски, които са вдигнали въстанията, са го правили 
за него? Тези, които са умирали на бесилките, са го вършили в не-
гово име, за негова слава и негово добро поради една-единствена 
подбуда – че са му вярвали и са го обичали“ (с. 17–18).

Вече през 1993 г. Николай Хайтов (вж. статията му „Предателят 
в сянка“ по повод залавянето и гибелта на Левски) е наясно, че повди-
гането на всички тези обвинения спрямо българския народ преследва 
и друга цел – да ни унижи като народ, да смаже националното ни са-
мочувствие, да ни обезличи:

„Я си представете, че се очисти поп Кръстьо от обвинението в 
предателство или пък се разбере, че и народът не е имал възмож-
ност нито да го предаде, нито да го спаси след залавянето му! С 
какво тогава теоретиците на генетичната ни малоценност ще ни 
мачкат самочувствието? Да оставим настрана каква е изгодата им 
да го вършат“ (с. 234)16.

Относно Априлското въстание, трагедията в Батак  
и Балканската война...

Първо, Николай Хайтов най-малко е допускал, че ще се намери 
някой българин, който би кощунствал така и би окачествявал Април-
ското въстание като „кокошкарска история“, „криминално-битов 
случай“ или „терористичен акт“, който – спрямо турците... ТУР-
ЦИТЕ (!!!) – „покрива съставките на разбирането на геноцид“, 
както кощунства Исмен Реджепов (Никола Чуралски). Но като оте-
честволюбец не е пропуснал да покаже възхитата си пред подвига на 
онези обикновени хора, участвали в кървавата пролет на 1876 г. Ко-
гато четем статията му от 70-те години на миналия век „Оръжието“ на 
априлци“, не можем да не се съгласим с него, че силата на Априлското 
въстание е не в победата, а именно в саможертвата:

16 Цитирам по: Хайтов, Н. Предателят в сянка. – Хайтов, Н. Време за разхвър-
ляне на камъни..., с. 5–19.
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„Ръководителите на въстанието не са били толкоз слепи да не 
виждат оскъдните изгледи за успеха и – колкото и странно да е – 
именно поради това техният подвиг се превърна в героическо дело, 
в една върховна проява на българския национален дух, толкова 
по-висока, колкото по-безнадеждно е било въстанието като воен-
но предприятие. В Априлското въстание няма тактика и стратегия, 
няма военна опитност и оръжие, остри ятагани и барут, но то ни е 
оставило пример на саможертва и себеотрицание“ (с. 315)17.

Второ, Николай Хайтов никога не е смятал, че трагедията на Батак 
е „ритуално самоклане“, а още по-малко – че е „гнусен антинаучен 
фалшификат“, както Исмен Реджепов (Никола Чуралски) си бълнува 
в смисъл, че такава трагедия изобщо не е съществувала и че патриотари 
българи просто я митологизират, за да създават изкуствено вражди меж-
ду българи християни и българи мохамедани. Николай Хайтов много 
добре знае историческата истина за Батак и не се страхува да се изправи, 
както се казва, очи в очи с нея. Писателят е наясно кой тръгва срещу ис-
торическата истина дори още когато пепелищата от погрома над Батак не 
са угаснали и е наясно кой върви срещу истината и кому е изгодно това 
чак до наше време. Затова в началото на 70-те години на миналия век в 
различни публикации – статиите „За Ахмед ага Тъмръшлията и за едно 
тълкуване на неговата роля в потушаването на Априлското въстание“ 
и „Антипринос към историята на Родопите“ (в книгата „Публицисти-
ка“, 1975), „Пирамида на заблудите“ (в книгата „Миналото на Яврово, 
Девин, Манастир“, 1985), в интервюто „Помашката карта“ в голямата 
игра“ (в книгата „Време за разхвърляне на камъни“, 1994) и др., – той 
подчертава категорично кой точно и защо разиграва „помашката кар-
та“, като от само себе си се разбира, че неговата позиция е полярна на 
тази, която му приписва Исмен Реджепов (Никола Чуралски). 

В статията „Антипринос“ към историята на Родопите“ например, в 
която анализира грешките и неточностите в книгата на Атанас Примов-
ски „Бит и култура на родопските българи“ (1973), Николай Хайтов ци-
тира позицията на Хътън Дюпои, английския вицеконсул в Цариград по 
време на Априлското въстание, натоварен от правителството си да раз-
следва априлските събития. Английският дипломат пише в доклада си:

17 Хайтов, Н. „Оръжието“ на априлци. – Хайтов, Н. Публицистика. Изд. „Бъл-
гарски писател“, С., 1975, с. 313–316.
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„Доколкото можах да узная, имам основания да вярвам, че 
жителите на Перущица първи предизвикали яростта на турците 
с убийството на двама мюсюлмани от съседното село и по този 
начин сами станали причина за гибелта на селото си... Все 
пак – продължава Дюпои – по мое мнение извършеното предиз-
викателство от това село едва ли може да оправдае страхотната 
загуба на хора и материални щети, причинени от помаците-ба-
шибозуци...“ („Априлското въстание 1876 г.“, Сб. документи, стр. 
523 – 524.)“ (с. 229–230)18.

В изследването за Ахмед ага Тъмръшлията Николай Хайтов ци-
тира още редове от доклада на Хътън Дюпои:

„Разправя се без всякакъв опит за прикриване (пише още по-
нататък „безпристрастният“ изследвач), че руският консул в Плов-
див бил единственият виновник за печалните нещастия, сполетели 
това цветущо село. То било нападнато от башибозуците под ко-
мандата на Тъмръшлията Ахмед ага... Перущица на 13, а Батак на 
9 май“ (с. 166–167)19.

По-нататък Николай Хайтов се обръща и към изследванията 
на Ангел Вълчев (Исмен Реджепов, разбира се, използва и неговия 
труд „Тъмраш“20 по свое усмотрение, преобръщайки позицията му с 
краката нагоре). Писателят, визирайки Ангел Вълчев, показва, че по-
зицията на Хътън Дюпои не се различава особено от позицията на 
новосформираното след преврата на 17–18 май 1876 г. турско пра-
вителство, чиято първа работа е „... да назначи комисия, която „да 
изследва причините и виновниците за въстанието“:

18 Хайтов, Н. „Антипринос“ към историята на Родопите. – Хайтов, Н. Публи-
цистика“..., с. 179–238; Родопи, кн. 1 и 2, 1975; Хайтов, Н. Миналото на Яврово, 
Девин, Манастир. Изд. „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1985, с. 554–612. Цитирам по 
„Публицистика“.

19 Хайтов, Н. За Ахмед ага Тъмръшлията и за едно тълкуване на неговата роля 
в потушаването на Априлското въстание. – Хайтов, Н. Публицистика..., с. 179–238; 
Родопи“, кн. 1 и 2, 1975; Хайтов, Н. Миналото на Яврово, Девин, Манастир...,  
с. 554–612. Цитирам по „Публицистика“.

20 Вълчев, А. Тъмраш. Издателство на Отечествения фронт, С., 1973. Название-
то „Тъмраш“ или „Тъмръш“ и производните му цитирам според както са написани 
в използвания източник.
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„Комисията (пише Вълчев) трябвало да докаже, че виновници 
са първо – българите, подтикнати от чужди страни, и по-специал-
но от Русия; второ – некадърните управници от старото правител-
ство, които са вече свалени, и трето – местните водачи на мюсюл-
манското население, които не са се покорявали на централната 
власт...“ (Сп. „Родопи“, кн. 8 и 9/1970 г., с. 54 и следващите.)

Английската дипломация, която по туй време е в пълна подкре-
па на новото правителство на Турция, също не седи със скръстени 
ръце и затова английският министър на външните работи телегра-
фически нарежда на английския вицеконсул в Одрин Дюпои не-
забавно да замине за Пловдив, да проучи нещата и веднага да 
го информира, като предварително подсеща своя вицеконсул, че 
жестокостите „са извършени от турските нередовни войски“, т.е. 
башибозуците. (Сб. „Априлско въстание 1876 г.“, с. 509.)  

Както вече се убедихме, Хътън Дюпои съставя своя доклад 
така, че напълно задоволява както външния министър на Англия, 
така и новото правителство на Турция“ (с. 167–168).

По-нататък в очерка за Ахмед ага Тъмръшлията в полезрение-
то на Николай Хайтов се появява и Васил Дечов, другият средно-
родопски книжовник с голям принос за предаването на истината за 
Априлското въстание на поколенията (както вече се досещате, и не-
говата позиция е изопачена до неузнаваемост в пасквила на Исмен 
Реджепов). Според Николай Хайтов Васил Дечов „...беше отлично 
схванал къде бият обвинителите на Ахмед ага Тъмръшлията, като 
Хътън Дюпои и наивно доверилите му се чужди или родни „изслед- 
вачи“ на Априлското въстание. С безпогрешна интуиция Дечов 
разбра освен това, че тука не става дума само за една временна 
дипломатическа маневра, но за трайно, сериозно обвинение към 
нашите събратя – родопските българи мохамедани – в едно бра-
тоубийство, което някои „доброжелатели“ на българската на-
ция искаха да поставят като зловеща преграда между България и 
българите мохамедани“ (с. 168). За приноса на „родопския Омир“ 
(така писателят назова Васил Дечов в свой автограф за мен към кни-
гата „Миналото на Чепеларе“, 1978, на която той е редактор и към 
която е написал предговор) по този въпрос Николай Хайтов говори 
и по-късно, през 80-те години, в статията „Пирамида на заблудите“, 
като признава, че всъщност Васил Дечов пръв сред родопските исто-
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рици осъзнава къде бият обвинителите на Ахмед ага Тъмръшлията. 
При това тук става дума не само за „трайна психологическа прегра-
да“ между българите мохамедани и останалите българи, подчертава 
писателят, а за нещо много по-сериозно:

Ако пък искаме да бъдем докрай откровени, трябва да до-
бавим, че думата „психологическа преграда“ е твърде мека, че 
тъкмо тези обвинения в братоубийство, палачество, зверство и 
пр. към българите мохамедани изградиха в първите десетилетия 
след освобождението на България една неприязън между „пала-
чи“ и „потърпевши“ и създадоха психологическите предпоставки 
за изселването близо на половината от родопското българомоха-
меданско население зад границите на родината“ (с. 627–628)21.

През 90-те години на миналия век, когато започнаха отродител-
ните процеси в Родопите, Николай Хайтов подхваща темата за Баташ-
кото клане и участието в него на българите мохамедани. В неговото 
интервюто „Помашката карта“ в голямата игра“ от 1991 г. четем, че 
тази „карта“ влиза в действие тъкмо тогава, по време на Априлското 
въстание, след като „пазарджишките бегове първенци“ издават за-
поведта за разправа с батачани. Писателят уточнява, че това е писано 
„в издадената от англичаните „Синя книга“, том I, с. 145 (издание-
то е от 1887 г.). Писано е и в книгата на Д. Страшимиров – трета-
та част – и е добре обяснено, че Ахмед ага Барутанлията не е имал 
намерението да извърши така нареченото второ клане (смятал е 
да засели Батак с хората, оцелели от първото клане), но все пак 
решава да пита чрез един изпратен до пазарджийските бейове ве-
стител – арнаутина Селим – „да пощади ли гяурите“. Пратеникът 
се е върнал с отговора: „На Баташките гяури коремът им да се 
изсуши!“ – и тогава започва втората касапница...“ (с. 64)22.

Николай Хайтов посочва още, че чепинските българи моха-
медани не са искали да воюват с батачани и са го направили „след 
едно много сериозно сплашване от името на правителството“ 
(с. 65), че са били военно мобилизирани и че, най-важното, „...

21 Хайтов, Н. Пирамида на заблудите. – Хайтов, Н. Миналото на Яврово, Де-
вин, Манастир..., с. 619 – 628.

22 Хайтов, Н. „Помашката карта“ в голямата игра. – Хайтов, Н. Време за раз-
хвърляне на камъни..., с. 62–77; в. „Земя“, 14.12.1991. Цитирам по книгата.
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като мохамедани те били задължени от религиозния закон (от 
Шериата) не само да се бият, но и да извършат заповяданото 
им клане. Страшимиров отлично го е обяснил в главата „Пе-
пелища“ в Историята на Априлското въстание. Известно ви е 
понятието „свещена война“ – то и сега е в обращение. За разли-
ка от светските войни характерните за исляма свещени войни 
се обявяват чрез тъй наречените „фетви“ (свещеноправни ре-
шения), произходящи от най-високия духовник Шейх юл Исляма. 
Такава една фетва е намерена в Софийския османски архив от 
1743 година“ (с. 65). 

Генералният извод на писателя е, че опасността от възниква-
нето на нови и нови свещени войни си остава все същата и до днес 
и че тъкмо тази е причината „помашкият въпрос да изниква с нова 
сила в наше време“. Според него „това си е старата мина със 
закъснител – баташката и сенклеровската. С тая разлика, че ми-
ната веднъж избухва, а „помашкият въпрос“ се възпламенява пе-
риодически. При всеки кризисен момент!“ (с. 65–66). Ето защо, 
смята Николай Хайтов, ако искаме да няма повторение на историята, 
е нужно да се работи за преодоляване на невежеството сред бълга-
рите мохамедани (аз бих допълнила – и сред българите християни) 
по този въпрос, за да знаят всички, че ние не сме неприятели, враго-
ве, а единокръвни братя. Тогава никакви заблуди от рода на Исмен-
Реджеповите не ще имат почва в умовете, нито в сърцата ни и нищо 
няма да ни обърне едни срещу други.

Относно Балканската война...

Какво е мнението на Николай Хайтов за Балканската война може 
да се разбере от книгата „Балканската война в спомените на съвремен-
ници и участници“ (1973). Спомените на съвременници и участници в 
нея е записвал Петър Маринов, а литературната обработка е направил 
Николай Хайтов. В предговора „Бурната хилядо деветстотин и двана-
десета“ (публикуван и в книгата „Публицистика“ на Николай Хайтов) 
писателят показва защо съвместната му с Петър Маринов книга е с 
приносно значение за документалната книжнина за Балканската война 
и най-вече защо ни кара да съпреживяваме трепетно събития, случили 
се преди толкова време:
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„Откъде идва това вълнение?
То идва от трясъка на строшените окови, от дивната радост на 

освободените родопски жители, от опиянението на първите побе-
ди, от чудните примери на храброст и самопожертвувателност, 
които пълнят летописа на кратката, но драматична Балканска вой-
на“ (с. 258–259)23.

Дори само тези няколко думи на Николай Хайтов не оставят ни-
какво съмнение, че според него Балканската война е освободителна за 
Родопския край. Разбира се, писателят няма как, а и не си поставя за 
цел да подмине или прикрие факта, че това е война, в която както във 
всяка война, се лее кръв, се случват трагедии, се преобръщат изцяло 
съдби, събития, посоки... А Балканската война е особено драматична 
за родопчани и той, като душеведец, не може да не вникне в тази дра-
ма докрай:

„...Сложната и без друго обстановка се драматизира още пове-
че от различията в религиозната принадлежност на родопските 
българи. Особено за родопските българи мохамедани Балканска-
та война, която ги поставя между „наковалнята и чука“ (между ре-
лигията и народността), е особено тежко изпитание“ (с. 259).

От статията му научаваме още, че повечето от българите моха-
медани, живеещи в пределите на Османската империя, които, щат не 
щат, по силата на военните закони е трябвало в тази война да се бият 
срещу единокръвните си братя българи, са дезертирали от османската 
армия; че при военния сблъсък между българи и турци „попадналите 
по средата „българи мохамедани“ са понесли върху себе си много 
незаслужени несгоди“ (с. 259); че е показателен сговорът за взаимна 
защита по време на военните действия между българите мохамедани 
и българите християни. Съгласете се, че ако самите българи мохаме-
дани са приемали Балканската война като завоевателна спрямо тях, 
както 100 години след нея се мъчи да ни уверява Исмен Реджепов 
(Никола Чуралски), опирайки се на някакви измислени „разкази на 
мама“, те едва ли биха бягали от османската войска и със сигурност 

23 Хайтов, Н. Бурната хилядо деветстотин и дванадесета. – Хайтов, Н. Балкан-
ската война в спомените на съвременници и участници. Държавно военно издател-
ство, С., 1973; Хайтов, Н. Публицистика..., с. 257–260. Цитирам по „Публицистика“.
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биха защитавали рамо до рамо с турците своето застрашено от завою-
ване отечество, още по-малко биха влизали в каквито и да е договор-
ки, сговори и съюзи с българите християни. 

В интервюто „Помашката карта“ в голямата игра“, за което вече 
стана дума, ще видим също, че още през 1991 г. Николай Хайтов дава 
непосредствени отговори по всички въпроси, които Исмен Реджепов 
(Никола Чуралски) – къде лицемерно, къде подло, къде невежествено –  
е поставил в наше време. Когато например интервюиращият (Иван Ва-
силев) пита писателя дали масовата кръщавка на българи мохамедани 
по време на Балканската война е насилие, писателят, от своя страна 
пита: дали това е единственото насилие тогава? Какво е станало с ко-
ренното население на Тракия при оттеглянето на българската армия 
към сръбската граница? Мислите, че не знае ли? Много добре знае и не 
спестява жестоката истина, както и суровите изводи:

„Стотици, хиляди хора попадат под този башибозушки валяк, 
едни загиват, други са принудени да напуснат завинаги родните 
си места.

Така съседите ни решиха с един замах етническия проблем в 
Източна Тракия. Ако не възразявате – това е също насилие, с тази 
разлика от „кръщавките“, че в единия случай на хората се свалят 
имената, а във втория – главите“ (с. 68).

В същото интервю Николай Хайтов обяснява и защо е взето 
решение за покръстването на българите мохамедани в някои райо-
ни. Причината съвсем не е в „кръвожадността“ на българите, както 
се опитва да ни внуши Исмен Реджепов (Никола Чуралски). Прос-
то турското командване подготвя няколко диверсионни акции в тила 
на армията ни при форсирането на границата, в които са ангажирани 
местни българи мохамедани. Това като какво се смята в условията на 
война? Питам Исмен Реджепов (Никола Чуралски), разбира се, защо-
то на всички други е ясно. Жалко, продължава Николай Хайтов, че в 
историята на Балканската война „тези подробности са „изтървани“ 
(с. 69), а и, за съжаление, все още никой не е преглеждал с нужното 
внимание документацията в архивите. Изводът му е впечатляващ:

„Затова помашката „кръщавка“ през 1912 година стърчи сред 
останалите събития ни в клин, ни в ръкав. Третира се като само-
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целно някакво насилие, а се премълчава един поразителен факт: 
че не е отбелязано нито едно кръвопролитие по време на кръ-
щавките! Не твърдя, че поне възрастните българи мохамедани 
са слагали калпаци на главата с „ура“, но налице са в архивите 
множество документи, че голяма част от населението е приемало 
кръщавките драговолно: заявления има от много села, изявяващи 
желание да се покръстят“ (с. 69).

Попитан как си обяснява драговолното покръстване, Николай 
Хайтов отговаря, че: от една страна, след Батак и Перущица думата 
„помак“ е обвързана с лоша слава; от друга страна, огромното душев-
но сътресение на българите мохамедани след внезапното отстъпление 
на османската войска също е изиграло своята роля; на трето място, 
покръстването им дава обещание за равноправно развитие сред съб-
ратята им християни; на четвърто място, не са без значение и съхра-
нените традиции от старината – „в много помашки домове жените 
са си пазели иконките на Богородица и свети Георги“ (с. 69) и е 
нямало многоженство; на пето място, езикът им все още си бил „най-
чист български език“ (с. 69); и не на последно място, в някои села при 
погребенията имало „двойна презастраховка: с надгробен камък над 
земята (с чалма), и втори камък под него – с кръст“ (с. 70). 

Николай Хайтов подчертава категорично, че от покръстването 
не е засегнат нито един турчин, дори в Кърджалийско! Също така той 
не забравя да припомни, че „българите не подгониха тюркоезично-
то население в Кърджалийско през 1912–1913 г. и не допуснаха кла-
нета и погроми“ (с. 70)!

ИСМЕН РЕДЖЕПОВ (НИКОЛА ЧУРАЛСКИ) ЗА БЪЛГАРИТЕ, 
ИЗПОВЯДВАЩИ ИСЛЯМ... 

Позицията на Исмен Реджепов (Никола Чуралски) в книгата  
му „Балканските войни в Родопите 1912–1913“ спрямо ислямизираните 
българи е повече от двусмислена. Умишлено замъглена. По същество –  
объркана и противоречива, което дава основание да се мисли, че е в 
пряка зависимост от различните времена, в които пасквилописецът е 
писал по проблема. Решавайки да издаде книга, той просто набързо е 
събрал всичко на едно място и къде поради мързел (да го прочете вни-
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мателно, да го редактира и направи единно, да уеднакви понятията), 
къде поради природна простота го е оставил както е било, смятайки, 
че и така е ясно. Нищо чудно тюрлюгювечът да се получава и заради 
различните източници, които той е използвал, като по гореописаните 
причини не си е направил труда да внесе яснота. 

Относно етническата принадлежност  
на българите мохамедани...

Противоречивото отношение на мнимият изследовател по този 
въпрос проличава още докато лицемерно се кълне във вечна любов и 
признателност към Николай Хайтов. От една страна, писателят бил 
за родопчани „душманин“, който „всич ко правил да преобърне по-
маците в българи“. Тоест, „помаците“ не са българи (иначе защо би 
искал да ги „преобърне в българи“!)... О, не, не, не... прекалено смело 
е, затова... От друга страна, Николай Хайтов е човекът, който воювал 
за тяхното „духовно и чисто човешко сродяване, без да анулира ре-
лигиозна самооп ределеност“, въпреки онези, дето не го признават 
и дето „злонравието си под клаждат с провокирани несъвместими 
вражди между помаци и християни“. Тоест, „помаците“ просто не 
са християни (няма как и да бъдат, щом изповядват исляма!)... Да, да, 
да, става дума за сродяване... Ама вие какво... Не, не, не онова сродя-
ване, за което си помислихте, онова, другото, „духовно и чисто чо-
вешко сродяване“, което, нали разбирате, няма нищо общо с народ-
ностното... 

В крайна сметка, според Исмен Реджепов (Никола Чуралски) 
Балканската война не е нищо повече от „етнорелигиозно прочист-
ване“ (с. 85) спрямо „помаците“, което продължава и до днес. Следо-
вателно за пасквилописеца „помаците“, т.е. българите, изповядващи 
ислям, са все пак отделен етнос, различен от българския.

В желанието си да изкара българите мохамедани друг етнос, Ис-
мен Реджепов (Никола Чуралски) дотолкова се е увлякъл, че не забе-
лязва как, без дори да се усети, бъркайки понятията „народ“ и „род“, 
прекрачва границите на позволеното и приписва на българите моха-
медани кръвосмешение: „между помаците има обща родова връзка, 
поддържана и споявана от религиозната им принадлежност“ (с. 83). 

Предвид факта, че зад издаването (разпространението) на този 
пасквил на Исмен Реджепов (Никола Чуралски) застана ЕИ „По-
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мак“, мъглявата му позиция относно етническата принадлежност на 
„помаците“ се изяснява напълно. Институтът обяви, че „помаците“ 
са отделен етнос. Да припомня, че самият председател на института 
Ефрем Моллов се прочу през 2012 г. с напъна си да докаже, че този 
етнос – „помашкият“, води началото си от най-дълбока древност, че 
помаците всъщност са основателите на Персийската империя (което 
е станало през VI век пр. Хр. при управлението на Кир II Велики, или 
както Ефрем Моллов го нарича в свое книжле пасквилче „хан Куруш“ 
(с. 10)24. В претенциите си за обособяването на „помашки етнос“ не-
колцината юнаци от ЕИ „Помак“ стигнаха дори до Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Но мераците им се провалиха.

Относно произхода, корена на „помаците“...

Какво мисли по този въпрос Исмен Реджепов (Никола Чурал-
ски), няма, разбира се, никакво значение за никого, дори за самия 
него, но той не се е отказал да пише и... Бедният! Направо е раздвоен, 
та чак разтроЂн, противоречащ си и самоотричащ се на всяка крачка. 
Предлага ни не една, а цели три (а вероятно и повече), една от друга пљ 
достоверно-фантастични, компетентно-невероятни теории.

От една страна, според него „помаците“ са българи, приели ис-
ляма по време на робството, т.е. от ХIV век нататък:

„Приятелят ми Дичо Кузманов от Смолян ми подари сборника 
„Османски извори за ислямизационните процеси на Балканите, 
XVI – XIX век (С., 1990 БАН)“. Ако се доверим на този извор, ло-
гично е да се повярва на дирижираната / напоследък версия, че 
у нас не е имало насилие, че видите ли приемането на исляма е 
ставало по съвсем безобиден и доброволен начин, че видите ли, 
българите са се натискали да станат друговерци.

Този извор ми напомня за версията ми и е в нейна подкрепа. Не 
би могло да няма и доброволно приемане на исляма. Единич ните 
случаи са се събирали, записвали в грижливо съхранявани доку-
менти. Те са „живо то“ доказателство, че всичко тогава е ставало 
доброволно. А да сме срещали някъде турски извор за насилие? 

24 Моллов, Ефр. Има ли бъдеще Велика Булгария или защо бе скрита историята 
на помаците. Смолян, 2012.
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Не ще го срещ нем, защото такъв не се е създавал. Дори и на-
силствените случаи са оформени като доброволно приемане на 
вярата“ (с. 47–48).
 
(Все пак е знаменателно това, дето Исмен Реджепов пише, че в до-

кументацията на Османската империя „дори и насилствените случаи 
са оформени като доброволно приемане на вярата“! Значи още тога-
ва, когато събитията непосредствено са протичали, османската власт е 
фалшифицирала и подправяла документи! Особено полезно е да се има 
предвид, когато се налага да се позоваваме на някогашните османски 
„документи“, да не говорим за фабрикуваните със задна дата такива!) 

От друга страна, според пасквилописеца „помаците“ са пра-
българите на Аспарух, приели исляма далеч преди османската инва-
зия на Балканите, т.е. през VII век, а вероятно и по-рано:

„Макар и в по-ограничен вариант и достъп все пак излязоха на 
бял свят и ние доживяхме да се запознаем, чрез специализира-
на литература с истината за прабългарската импе рия, приела по 
времето на прабългарския хан Аламуш исляма от арабите за ду-
ховна близост, икономически и духовен прос перитет на империя-
та. Научаваме от източниците още, че Казан е била столица не 
само на хаганата, но и духовен ислямски център. Научаваме още, 
че Иван Грозни се заема със задачата да покръсти от Московска 
Русия град Казан и империята. Усилията за християнска инвазия 
и религиозна асимилация, е и една от причините за раздвижване 
на древните прабългари. В новите си земи голяма, част от тях са с 
ислямско вероизповедание. Пред пазливо се предполага, че с това 
cи вероизповедание те идват и в днешните ни земи. Те се смесват 
със славяни и траки.

Официално това става през 681 година според наши исто рици, 
но напоследък се лансира и идеята за много по раншно същест-
вуване на държавно образование. Ако е така, то е вярна и застъп-
ваната теза, че в Родопите е имало ислям преди осман лиите да 
завладеят земите ни“ (с. 77).

(Кратка историческа справка... Хан Алмуш, владетел на Волжка 
България, приема исляма и името Джахар ибн Абдаллах в началото 
на Х век. Иван Грозни царува през ХVI век, тогава именно Русия зав-
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ладява Поволжието. Хан Аспарух основава Дунавска България през 
681 г., т.е. VII век. А сега прочете още веднъж предложения от Исмен 
Реджепов (Никола Чуралски) „нов прочит на българската история“ 
(с. 77), който вече цитирах, за да се насладите още веднъж на самоу-
вереното му невежество!).

От трета страна, според Исмен Реджепов (Никола Чуралски) 
в третата му достоверно-фантастична версия „помаците“ са същест-
вували 3000 години пр. Хр. и не са били никакви езичници, както ве-
роятно си мислите; нито са били християни, както вероятно не сте се 
изкусили да предположите. „Помаците“ са си били чисти мюсюлмани 
още оттогава:

„Проучванията ми ме водят до тезата, че всъщтност военната 
османска експанзия в началото на 13 век в България и продъл-
жила до първата половина на 16 век е и отговор на насилствен-
ната хрисиянизация коренното държавообразуващо прабългарско 
население, основно изповядващо исляма. Отговорът на българ-
ските апологети,че в дохристиянска България е съществувало 
езичеството не отговаря на истината. Народоукът от Македония 
Веркович при записването на помашките песни по безспорен на-
чин установява, че помашките песни датират от преди 3000 годи-
ни преди Христа. А, за да има помашки песни, значи е имало по-
маци. А религията на помаците всеки случай не нито езическа, а 
най-малко не била и християнска /вж. „Веда Словена“ – сборник с 
помашки песни на Ст. Веркович“ (с. 79).

Не звучи ли съвсем налудничаво тезата, че ислямът е съществу-
вал 3000 години преди Христа, след като Аллах предава откровенията 
на Мохамед от 610 г. сл. Хр. нататък – до неговата смърт през 632 г., 
т.е. – че „помаците“ са изповядвали ислям 3600 години, че и повече, 
преди появата на самия ислям!...

Относно наименованието на българите,  
изповядващи ислям...

В пасквила си Исмен Реджепов (Никола Чуралски) ги назовава 
ту „помаци“, ту „българомохамедани“, ту „българи мохамедани“ и 
ги изрежда (под наименованието „помаци“) веднъж – сред етниче-
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ски, друг път – сред религиозни общности. Едва във втората част 
на книгата се е подосетил, че противоречията в това отношение са в 
повечко и заплашват целостта на пасквила му. Затова се опитва да 
ги изглади:

 
„...По-нататък в цитиране на документите ще се убедим, че 

съществува колебание при употребата на прозвището. Ще сре-
щаме ту българомохамедани, ту „помаци“, ту „българи, изповяд-
ващи исляма. Това са употре бявани синоними според господ-
стващата политическа система... От гледна точка на национал-
ния им статус те могат да носят гражданство и про звища на 
името на националните държави, но корена им е един и същ. 
Ето защо са тъй неудачни и злощастни опитите в нашата сгряна 
(може би „страна“ – бел. Е. А.) за религиозната им асимилация“ 
(с. 82–83). 

Нещо да разбрахте? И аз не разбрах. Но това няма никакво зна-
чение.

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ ЗА БЪЛГАРИТЕ,  
ИЗПОВЯДВАЩИ ИСЛЯМ...

Отстояването на българщината в Родопите е съществена част от 
голямата битка на Николай Хайтов за България. Затова този въпрос 
е ключов в публицистиката на родолюбеца и преди, и след промени-
те от 1989-а. Особено през 90-те години на миналия век. Тогава бе 
времето, когато определени сили изсред българите мохамедани и в 
българското общество (отделни представители на университетската 
общност и президентството) поколебаха основите на българщината 
в Родопския край. Тогава откъм Жълтуша се обади „помакът“ Камен 
Буров, обявявайки, че ще прави „помашка партия“, а откъм София 
неколцина отродители се засилиха научно-обосновано да отделят от 
българския народ „помашки етнос“. Този въпрос Николай Хайтов 
засяга в много от своите публикации в края на века, като дори някои 
са посветени изцяло на него: „Българите мохамедани гласуват като 
всички българи“ от 1992 г.; „Кой разпалва отродителните процеси“ от 
1993 г.;  „Славянско племе ли са помаците, или са марсияни? Крайно 
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време е да бъде образувана „Жълтушенска помашка република“ от 
1993 г.; „Българите мохамедани не се предадоха“ от 1993 г.; „Снимка 
изобличава фалшификациите с „помашкия етнос“ от 1994 г.; „Родо-
пите ще станат втора Босна, когато великите сили решат“ от 1994 г.; 
„Ако признаваме „малцинствата“ по религиозен признак, на земята 
ще възникнат хиляди нови държави“ от 1998 г. и др. Дори само за-
главията на публикациите са достатъчни, за да се види позицията на 
Николай Хайтов по този въпрос. 

Удивително е, че още през 1992 г. в статията „Българите мо-
хамедани гласуват като всички българи“ писателят, без още да се е 
задвижил валякът на отродяването в Родопите, предупреждава:

„На въпроса дали се чувстват българи, среднородопските бъл-
гари мохамедани отговориха убедително с „да“ за България и бъл-
гарщината за първи път от 115 години насам!

Разбира се, с това проблемът с родопските българи мохамеда-
ни не се изчерпва. Борбата за тях и тяхното самосъзнание отсега 
все повече ще се изостря...“ (с. 101)25.

В съпоставка с днешното време какъв само провидец (ОТНО-
ВО!) е Николай Хайтов, нали!

Относно етническата принадлежност  
на българите мохамедани...

Според родолюбеца всички опити за отделянето на българите 
мохамедани в отделен етнос са свързани със сепаратизъм; нищо чуд-
но според него, ако задграничните кукловоди на балканските държави 
решат да отделят Родопите от България, у нас да се изиграе сценария, 
който вече бе изпробван в Босна и Македония. Затова, анализирайки 
вота на родопчани в парламентарните и общински избори от 1992 г., 
Николай Хайтов е така радостен, че те всъщност са отговорили „убе-
дително с „да“ за България и българщината“! Неговата тревога е, 
че в дейността за обособяването на българите мохамедани в отделен 
етнос се е включила като че ли цялата държавна машина, затова в ин-

25 Хайтов, Н. Българите мохамедани гласуват като всички българи. – Хайтов, Н. 
Троянските коне в България. Книга първа. ИК „Христо Ботев“, С., 2002, с. 97–101; 
сп. „Родопи“, кн. 3, 1993. Цитирам по книгата.
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тервюто под заглавие „Кой разпалва отродителните процеси“ (за сп. 
„Македония“ от 1993 г.) подчертава:

„Време е да се разбере, че „изследванията“ на помашкия го-
вор с оглед обявяването му за „небългарски“ се вършат от нашия 
Софийски университет, по-точно от катедрата по етнология. Сред-
ства за тези лъженаучни изследвания се отделят и от самото Пре-
зиденство. По-голяма част от съветниците в Президенството, свър-
зани с етническата сфера, са отявлени проводници на помашкия 
сепаратизъм. (...) А като ги наричам „проводници“, имам предвид 
техни отпечатани трудове, техни документирани мнения и изявле-
ния...“ (с. 126–127)26.

Той дори изрежда имената на отродителите, за да се знаят: Ми-
хаил Иванов, Антонина Желязкова, Цветана Георгиева (завеждащ ка-
тедра по етнология към СУ), Татяна Костадинова (зам.-министър на 
образованието през 1992 г.) и др. В статията „Българите мохамедани не 
се предадоха“ (за в. „Зора“  от 1993 г.) писателят допълва още имена, 
като и посочва някои от задграничните инициатори на различни научни 
форуми у нас, целящи да докажат небългарския произход на българите 
мохамедани (германската фондация „Фридрих Науман“, американската 
организация „Проект за етнически отношения“, основана през 1991 г. 
в Пристън, Ню Джърси, и др.). Николай Хайтов е сигурен, че опитите 
за обособяване на „помашки етнос“ еднозначно не са нищо друго освен 
„опасна и явно враждебна спекулация с българите мохамедани“:

„...Пред очите ни се разиграва един чисто политически, с научни 
декори, театър, един безцеремонен опит на професионални деста-
билизатори да откъснат от българската национална общност в Ро-
допите едно „помашко малцинство“. Босна е красноречив пример 
до какво могат да доведат подобни неуморни старания “ (с. 225)27.

26 Хайтов, Н. Кой разпалва отродителните процеси. – Хайтов, Н. Троянските 
коне в България. Книга първа..., с. 125–130; сп. „Македония“, кн. 3, 1993. Цитирам 
по книгата.

27 Хайтов, Н. Българите мохамедани не се предадоха. – Хайтов, Н. Троянските 
коне в България. Книга първа..., с. 222–225; в. „Зора“, бр. 37, 14.09.1993. Цитирам 
по книгата.
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А в статията „Език свещен“ (за в. „24 часа“ през 1993 г.) той 
подчертава, че най-невероятното е, дето „за пръв път на държавно 
ниво се работи за собственото ни претопяване, нещо възможно 
само при колониален статут или върло предателство“ (с. 256)28.

Да, Николай Хайтов не се колебае да оповести, че въпросът за 
българите мохамедани е ключов за оцеляването ни като народ. В ин-
тервю с него (за сп. „Летописи“ през 1993 г. под заглавие „За пътища-
та и кръстопътищата на пътеписа“) Любка Захариева също зачепква 
този проблем и в отговора писателят е крайно категоричен. Според 
него „помашкият въпрос“ за държавата ни представлява „закол“ („за-
кол“ ще рече онова място от врата на прасето, заемащо площ около 
20 стотинки, което е най-подходящо за убиване на прасето) (с. 302)29. 
Зловещо. Но точно. В това тъкмо интервю Николай Хайтов изрича и 
знаменитите си думи за общността, която съществува между българи-
те в Родопите – мохамедани и християни:

„Ние сме един корен, или – както майка ми казваше – един 
огън. Няма лош и хубав огън. Ние сме „един огън“ – и за лошо, и 
за добро“ (с. 302).

В края на 90-те години, по-точно през 1998 г., когато в парла-
мента се засуетиха да приемат Конвенцията за малцинствата, Николай 
Хайтов би тревога чрез статията си „Ако признаваме „малцинствата“ 
по религиозен признак, на земята ще възникнат хиляди нови държави“:

„...Не мога да повярвам, че може да се стигне до лекомислено 
решаване на този проблем. Да бъдат помаците признати от бъл-
гарския парламент за небългарска малцинствена група. Подобно 
харакири би означавало началото на края на държавата и нацията 
ни. Нямам никакво колебание по тоя въпрос“ (с. 629)30.

28 Хайтов, Н. Език свещен. – Хайтов, Н. Време за разхвърляне на камъни...,  
с. 255–258; в. „24 часа“, 22.05.1993. Цитирам по книгата.

29 Хайтов, Н. За пътищата, кръстопътищата и пътеписа. – Хайтов, Н. Време 
за разхвърляне на камъни..., с. 292–314; сп. „Летописи“, кн. 7–8, 1993. Цитирам по 
книгата.

30 Хайтов, Н. Ако признаваме „малцинствата“ по религиозен признак, на земя-
та ще възникнат хиляди нови държави. – Хайтов, Н. Троянските коне в България. 
Книга първа..., с дата 2.10.1998, с. 627–629.



НАУЧНИ ДОКЛАДИ, СТАТИИ, ОТЗИВИ • 177

Относно произхода, корена на „помаците“...

За Николай Хайтов „помаците“ без никакво съмнение са българи, 
които по време на робството са били принудени чрез насилие (с редки 
изключения – доброволно) да приемат исляма. В тази връзка за него няма 
две мнения. Още в предговора „Тъмръш – слава, позор или заблуда?“ 
към книгата на Ангел Вълчев „Тъмръш“ (1973) той подчертава, че изсле-
дователят на това родопско селище и рода на Караходжовците, управни-
ците на Тъмръш и нахията, „...се докосва до един въпрос, който е за нас 
извънредно важен – въпроса за произхода на българите мохамедани, за 
тяхната българска националност. Много добросъвестно, убедително 
и с необходимата научна прецизност авторът ни дава маса доказа-
телства за това, че тъмръшлии са коренни българи, насила принуде-
ни да приемат мохамеданството през втората половина на 17 век“  
(с. 9)31. Във всички случаи, когато се налага да обяснява техния произход, 
Николай Хайтов най-често се позовава на османския държавник Мидхат 
паша, генерал-губернатор на Дунавския вилает и велик везир, по-точно 
на прословутите му думи в интервюто „Турция в своето минало, насто-
яще и бъдеще“ за френското списание „Ревю сиантифик дьо ла Франс е 
дьо л’етранж“ от юли 1878 г.32. Според Мидхат паша българите мохаме-
дани са наследници на българи, преобърнати в исляма по време на завое-
ванията, които не говорят на друг език освен български.

Когато в началото на 90-те години на миналия век жълтушенецът 
Камен Буров провъзгласи, че „помаците са славянско племе, което и 
преди 681 г. е живяло по тези места (в Родопите – бел. Е. А.)“, Нико-
лай Хайтов (в друга статия) иронично сподели, че вече не знае на кого 
да вярва – дали на някогашния османския държавник, дали на днешния 
жълтушенски честолюбец:

31 Хайтов, Н. Предговор. – Вълчев, Анг. Тъмраш..., с. 7–10; Хайтов, Н. Публи-
цистика..., с. 261–265 (под загл. „Тъмръш – слава, позор или заблуда?“). Цитирам 
по „Тъмраш“.

32 „...Между българите има повече от един милион мохамедани. В това число 
не влизат нито татарите нито черкезите. Тези мохамедани не са дошли от Азия, 
за да се установят в България. Това са потомци на същите тези българи, преобър-
нати в Исляма през епохата на завоеванията и следващите години. Това са чеда 
на същата тази страна, на същата тази раса, и от същото това коляно. А между 
тях има една част, които не говорят друг език освен български“. – В: Ревю сианти-
фик дьо ла Франс е дьо л’етранж, година VII, януари – юли 1878 г., с. 1152 (на адрес: 
http://bg.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%82
_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0). Цитирам по електронния източник.
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„Прерових книжнината, в която е отразено проникването на 
южните славяни в нашите земи, но не открих сред споменатите 
от хронистите двайсетина славянски племена да е имало племе 
„помаци“. Нито преди, нито след 681 г. Това ме кара да мисля, 
че марсияните, за които толкова много се е говорило и писало, 
са навярно именно тези Бурови помаци. Вместили са се те не-
забелязано още преди 681 година сред племената „смоляни“, 
„драговичи“ и „ мърваци“, за които е установено, че презаселват 
Родопите в края на петия век, и така укриват от зорките погледи 
на историците своето никому досега неизвестно етническо „мал-
цинство“ (с. 165)33.

За Николай Хайтов е ясно, че и най-незначителните детайли могат 
да преборят лъжата. Ето, открил е една снимка от началото на ХХ век. 
Най-обикновена снимка. Но на нея... на нея е правнучката на извест-
ния преди време среднородопски администратор Агуш ага, облечена в 
старинна българска носия! Тази носия, уверява ни Николай Хайтов в 
специална публикация – „Снимка изобличава фалшификациите с „по-
машкия етнос“ (за в. „168 часа“ през 1994 г.)34, е сварена по време на 
потурчването в края на ХVII в. и е така „консервирана“ в средите на 
българите мохамедани, както е и сварена, защото администратори на 
Среднородопието са били българи мохамедани, а те са известни като 
„фанатични пазители на старите нрави, облеклото и обществения 
ред“ (с. 270). Така се е запазила и националната самобитност на насе-
лението, което, макар и помохамеданчено, не е приело например мно-
гоженството, а за сексуално посегателство върху жена в средите му е 
било прилагано най-суровото наказание – смърт.

Доколкото в пасквила си Исмен Реджепов (Никола Чуралски) 
се опира на родопските народни песни (назовавайки ги „помашки 
песни“), за да доказва небългарския произход на „помаците“, ще 
припомня, че за Николай Хайтов, както четем в отзива му към „На-
родни песни от Средните Родопи“ (1973) (сборник с 1025 песни, съб-

33 Хайтов, Н. Славянско племе ли са помаците, или са марсияни? Крайно време е да 
бъде образувана „Жълтушенска помашка република“. – Хайтов, Н. Троянските коне в 
България. Книга първа..., с. 165–167; в. „24 часа“, 9.05.1993. Цитирам по книгата.

34 Хайтов, Н. Снимка изобличава фалшификациите с „помашкия етнос“. – Хай-
тов, Н. Троянските коне в България. Книга първа..., с. 270–271; в. „168 часа“, 
17.01.1994. Цитирам по книгата.
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рани от Атанас Райчев) под заглавие „Принос за националната ни 
култура“, тъкмо те, песните, създадени в Родопа, са едно от сигур-
ните доказателства за общия произход на родопчаните мохамедани и 
християни, защото „...в тях ние откриваме общите народностни, 
битови, езикови и исторически корени между родопските българи 
с мохамеданска вяра и останалите българи. Няма два вида песни 
в Родопите – за мохамедани и християни. Имало е, има и ще има 
само един вид народни песни – на родопските българи, възникнали 
от един език, от една природа, от едно сърце!“ (с. 272)35. 

В други публикации родолюбецът посочва още детайли, доказ-
ващи българския произход на „помаците“, като например в статията 
„Родопите ще станат втора Босна, когато великите сили решат“ (за  
в. „Неделен стандарт“ през 1994 г.): 

„Сега в Родопите се разкопават стари гробове. Откриха се 
християнски базилики... Тези хора са запазили християнските си 
обичаи до самия край на ХIХ век. Чак след това започва исля-
мизирането им. Вижте надгробните камъни. Те са с формата на 
чалмата, но в основата им е поставено кръстчето. За всеки слу-
чай. Затова и тези хора говорят само на български, един песенен 
български“ (с. 343)36.

Относно наименованието на българите,  
изповядващи ислям...

По въпроса за наименованието на ислямизираните българи Ни-
колай Хайтов пише специална статия („Защо „българо-мохамедани“, 
та не „българи“?!“) още през 70-те години на миналия век. Много пре-
ди още да знаем, че ще настъпи такова невероятно време като днешно-
то, когато ще се оспорва дори българския корен на българите мохаме-
дани, писателят разсъждава над това как би следвало да ги наричаме. 
От една страна, прозвището „помаци“, според както смятат български 
учени, идва от думата „помъчени“, което напомня за принудителна 

35 Хайтов, Н. Принос за националната ни култура. – Хайтов, Н. Публицисти-
ка..., с. 271–273.

36 Хайтов, Н. Родопите ще станат втора Босна, когато великите сили решат. – 
Хайтов, Н. Троянските коне в България. Книга първа..., с. 342–344; в. „Неделен 
стандарт“, 16.10.1994. Цитирам по книгата.
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промяна на вярата, но пък защо насила да се възстановява това проз-
вище, след като си е изживяло времето, пита той. От друга страна, 
названието „българи мохамедани“ трудно си пробива път, а е и в про-
тиворечие с действителността, защото тогава, през 70-те години на 
миналия век, никой от младите не стъпва в джамия; използването му 
е безсмислено, както е безсмислено и използването на аналогичното 
название „българи християни“ (в този ред могат да се добавят най-
спокойно и названията „българи католици“, „българи протестанти“, 
„българи будисти“ и т.н.). В крайна сметка, заключава Николай Хай-
тов, в Родопите всички различия между мохамеданите и християните 
родопчани вече са заличени, а... 

„А за какво е тогава нужно да поддържаме това различие с 
една грозна, натрапена, никому непотребна дума, каквато е „бъл-
гаро-мохамеданин“?

Най-сетне, защо „българо-мохамедани“, та не българи?!“  
(с. 280)37.

Едва ли е необходимо да се покажат всички отлики между това, 
което родолюбецът Николай Хайтов е изповядвал цял живот, и онова, 
което при съмнителни обстоятелства се е открило в един момент на 
Исмен Реджепов (Никола Чуралски) и го е направило родоотстъпник, 
за да се види, че последният няма как да е какъвто и да е ученик на 
писателя нито във връзка с българите мохмедани, нито във връзка с 
каквото и да е друго, а най-малко по родолюбие? Ако би бил негов 
ученик, едва ли би написал пасквил като „Балканските войни в Ро-
допите 1912–1913“. За отечестволюбеца отношението към българи-
те мохамедани въобще е в най-голяма степен мерило за отношението 
към българщината. А както твърди в свое интервю за в. „Бизнес блок“ 
през 1993 г., „България и българщината са едно. Не може да има 
България без българщина. Без преданост и обич към отечеството и 
самобитна национална култура“ (с. 253)38... 

 

37 Хайтов, Н. Защо „българо-мохамедани“, та не „българи“?!. – Хайтов, Н. 
Публицистика..., с. 279–280.

38 Хайтов, Н. Не може да има България без българщина. – Хайтов, Н. Троян-
ските коне в България. Книга първа..., с. 248–253; в. „Бизнес блок“, 25–30.11.1993. 
Цитирам по книгата.
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Тогава за какво на пасквилописеца му е било необходимо да се по-
зовава на Николай Хайтов и да проглушава ушите ни с лицемерно 
преклонение пред него, след като техните позиции се разминават 
напълно и дори нямат пресечна точка? Не изключвам, разбира се, 
най-обикновена непремерена суета от негова страна. Тъкмо за та-
кива суетливци народът го е казал – барабар Петко с мъжете. По-
главното е, че Исмен Реджепов (Никола Чуралски) прави това, за да 
привлече Николай Хайтов, един от най-страстните радетели на бъл-
гарщината, в подло съучастничество при прокарването на своите аб-
сурдни, невероятни антибългарски тези, срещу които писателят по 
същество се е борел цял живот! По същата причина редом с Николай 
Хайтов пишман историкът „привключва“ на своя страна и Георги 
С. Раковски, и Захари Стоянов, и родоповедите Васил Дечов, Стою 
Н. Шишков, Ангел Вълчев, и кого ли не още изсред нашите бор-
ци за национално освобождение и родолюбиви книжовници. И му 
е било необходимо още, за да компрометира писателя именно като 
родолюбец. Досущ като Атанас Лазовски с лицемерната му грижа 
за Николай Хайтов и паметта за него! Вероятно и се възхищават на 
хитроумните си „маньоври“, без и да виждат, че са съшити с бели 
конци. Защото Николай Хайтов не просто беше, но и занапред ще 
бъде учител по българщина, докато България я има.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Преди години един български писател нарече епохата на на-
силие над вярата в Родопите ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО и сложи това за 
заглавие на своята знаменита книга. Антон Дончев. След векове на 
разделност Николай Хайтов провидя надеждата за НОВА СРЕЩА. И 
ни я предаде. Защото...ИМА ВРЕМЕ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ... ИМА ВРЕ-
МЕ ЗА СЪБИРАНЕ... В НЕВЕРОЯТНИТЕ СИ „ДИВИ РАЗКАЗИ“ 
НИКОЛАЙ ХАЙТОВ СЪБРА ИМЕННО ДВЕТЕ ПОЛОВИНИ НА 
РАЗДЕЛЕНОТО В ЕДНО ЦЯЛО, КОЕТО ПРЕВЪРНА В ОБРАЗИ И 
СЪДБИ, В ХОРА. СЪБРА ГИ В ОБЩНОСТ, В НАРОДНОСТ! 

ТАКА ЧЕ ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ОТЦЕРУГАТЕ-
ЛИТЕ С ДУМИТЕ: „О, НЕРАЗУМНИ И ЮРОДИ, ПРЕСТАНЕТЕ 
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ДА НИ ДЕЛИТЕ! ВРЕМЕТО НА РАЗДЕЛБАТА СВЪРШИ!“. А 
НА ДРУГИТЕ, НА СТРОИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ДА КАЖЕМ: 
„БРАТЯ, ХВАЩАЙТЕ СЕ ЗА РАБОТА! ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА СЕ 
СЪБЕРЕМ! ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА СТАНЕМ ЕДНО – ЕДИН НАРОД, 
ЕДНА СЪДБА, КАКВИТО ВИНАГИ СМЕ БИЛИ!“.

ТОВА НИ ЗАВЕЩА НИКОЛАЙ ХАЙТОВ. А РЕЧЕНОТО ОТ 
НЕГО НА ДВЕ НЕ СТАВА.



ЕВРОПЕРЧЕНЕ!1

Тодор Коруев

Миналата сряда обещах да бръкна в нечестивите дела на т.нар. 
Европейски институт „Помак“, насадил се в Смолян, чийто дейци зая-
виха на пресконференция в столицата: 

„Балканската война е донесла най-много страдания на помаци-
те. Никой не е питал дедите ни, дали искат да ги освобождават“. 

И още, че било цинично да се иска от жертвите да празнуват 
стогодишнината от Балканската война. Търсейки „другата истина“, 
неколцина акъллии, самопроизвели се не само за институт, но отгоре 
на това и европейски, издали книгата „Балканските войни в Родопите 
1912–1913“. Авторът є е Исмен Реджепов, който провъзгласява Бал-
канската война за поробителска, за най-голямото бедствие за пома-
ците. Турция била отстъпила доброволно Родопите на България, но 
българите християни извършили геноцид над помаците, клали, про-
гонвали и палили цели села. 

Книгата е „обогатена“ с илюстрации – непохватни рисунки, 
изобразяващи зверства. Във войната е имало разправи и отмъще-
ния между разделените от вярата българи, дори случаи на насилие 
в „кръстилката“, която историците осъдиха, както осъдиха и по-
сетнешното принудително връщане към исляма и към арабските 
имена от Радославовци. Имало е и грешници, които, кой от страх 
за предишни вини, кой от заблуда, са тръгнали с башибозука. Вой-
на е това, не е парад! Но въпреки личните човешки драми, които 
съпътстват Балканската война, за нас тя е славна, победна и осво-
бодителна. И за мюсюлманите, които също страдали от османската 
власт. Още повече че техните селища влизат в по-демократична по 
устройството си европейска държава. Но да се определя българ-
ската войска като „свирепа армия от бандити“, да се нарича ге-

1 Дума, 14.11.2012.
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ноцид освобождението на Родопите, да се омаловажава героизмът 
на нашите воини, това е една от игла до конец откровена антибъл-
гарска акция. И отново, щем не щем, се питаме за лоялността към 
държавата и нацията.

Институтът в Смолян, който се европерчи, крие се зад някак-
ви измислени граждански права и претендира да е „научно звено“, 
искал да предизвика обществени дебати за помашката идентичност. 
А това си е чист опит да се откъсват българите мохамедани от тех-
ния родов корен. Произходът на помаците не бил еднозначен – едни 
родове били тракийски, други – с арабско потекло, трети – дори ар-
наутски, а и като наследници на богомилите ги определят. Не били 
тюрки, но са приели исляма рано, преди идването на турците, и ня-
мат нищо общо с християните. 

Пред мен е книгата „Има ли бъдеще Велика Булгария или защо 
бе скрита историята на помаците“ от Ефрем Моллов, главата на но-
вото сепаратистко образувание с европейска фирма. Това, което 
пише той, нарича изследвания и твърди, че помаците са потомци на 
скрили се в планината прабългари, бягащи от налагането на хрис-
тиянството по времето на княз Борис I. Дори издирил етимологията 
на думата „помак“ и бил сложил точка на споровете около това име. 
Прочетете ли я, ще ви хвръкне шапката. Думата идела от „пумаг“ – 
„pu“ (пет на древния език, който са говорили някога) и „mag“ (чо-
век, който владее старите знания и религията на единния Бог). Ма-
говете (жреците) били пет на брой. Тези велики жреци, които пазели 
заветите на Великия хан Кубрат, били прогонени от княз Борис I. 
Тогава бегълците в планините приели исляма, тогава било създадено 
сегашното село Мугла, което носело името на последния велик маг 
на третата Велика Булгария. 

И ако тези „научни прозрения“ предизвикват само кикот и не 
са дори четиво за наивници, то взрив от гняв извикват страниците, 
описващи злосторствата на Княза Покръстител, характеризиран като 
„управник с болен мозък“, който с налагането на християнството съ-
сипал съгражданото от векове и обезличил едно племе (прабългарите) 
за сметка на друго (славяните). И светите братя Кирил и Методий не 
се пожалени, те са обявени за оръдия в пъкления заговор на Фотий за 
покръстването – черен период, за който пишела стара книга (китаб). 
В мазето си ли ги намери тия книги „ученият“ европеец, да се чуди 
човек. Но той не си поплюва. Важното е да изкара българите мохаме-
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дани други, различни, но в никакъв случай не българи, каквито са. Да 
среже българската им пъпна връв.

Колко гневен шум се вдигна около циганетата в Добрич, които 
поругаха национални светини! И правилно бе възмущението, но не са 
ли по-страшни тия гаври, тиражирани в книги, в които се сеят идеи, 
насочени срещу държавата и нацията. Охулването и обругаването в 
слово на Балканската война, на княз Борис I и приемането на христи-
янството, на братята св. Кирил и Методий и т.н. е не само антибългар-
ска провокация, това си е преднамерена антидържавна дейност, сиреч 
откровено престъпление и подсъдно деяние. Имат ли уши тия, които 
трябва да чуят?



СЕГА ПЪК ПАРТИЯ!1

Тодор Коруев

Иде ми да си раздера ризата, като гледам как сутрин в теле-
визиите изслушват услужливо и съчувствено брътвежите на Ефрем 
Моллов за произхода на помаците. Били потомци на прабългари и 
персийци, старо мюсюлманско население, приело исляма в края на 
VII век. Т.нар. председател на Европейския институт „Помак“ се е 
напършил като мисир, бълва щуротии като за световно, сякаш иде 
олелия, иде чудо! – партия „Помак“ ще се прави. Всичко Мара вта-
сала и се захванала с политическо инженерство. Но работата е по-
дебела, защото не от вчера отвън се броят пари да се насажда сепа-
ратизъм у нас.

Замислената партия, която така е развълнувала телевизионери-
те, няма да я бъде, тя може да мине само през иглено ухо на Консти-
туцията, защото е откровено религиозна, построена е върху истори-
чески фалшификации и разделя нацията. На „ранобудните“ от ТV-ата 
ще напомня неоспоримата истина, че с думата „помак“ в миналото са 
наричали българите, изповядващи исляма, или потомците на помоха-
меданчени българи. И ако това прозвище се използва и днес, се дължи 
на схващането за идентичност на религиозна и народностна принад-
лежност, което е темел на османската идеология, а и днес е в угода на 
неоосманизма, според който пък мюсюлманин означава турчин. Затуй 
мнозина от потомците на помохамеданчените българи не искат да бъ-
дат назовавани „помаци“, наименование, които ги разделя от кръвни-
те им братя християни, то дори ги обижда. Българите мюсюлмани са 
точно толкова българи, колкото и българите християни. Според мен 
мястото на понятието „помак“ е само в старата книжнина и научната 
литература, с „помачеенето“ в наше време трябва да спрем, както и с 
пагубното „турчеене”. 

А сега ще напомня три стари истории, нека читателите сами да 
ги претеглят на своя кантар:

1 Дума, 4.12.2013.
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 y Салих ага Сиврията от Смилян, българин с мохамеданска 
вяра, е един от „голямото добрутро“ в Ахъчелебийско (Смолянско), 
думата му се чува и в двора на падишаха. От Цариград пристигнали 
ходжи, да учат миллета на турски език. Салих ага ги посрещнал на 
нож:

„Копаранас ще разменя, потуреся ще разменя, лю езикъс не 
мога размени, оти ми е останал от майка!“.

 y През 1910 г. училищният инспектор Калфов инспектирал 
българските училища в Даръдерско (Златоградско): 

 y
„За забяляжване е, че младотурски офицери поканили всички 

помашки ходжи от околията, та им предложили да говорят само 
турски език в училищата си, та и в домоветя си. Поканените по-
чувствали обида от това и отговорили: „Вярата си напуснахме, но 
никога майчиния си език“.

 y Златоградчанинът Кирко Порфиров е записал разговор на 
вуйчо си Ставри с Кисьов, българин мохамеданин от Менково: 

„– Да не мислиш, Ставрю, че турците до дванайста година за 
толкова стотици години не са могли да ни премелят и да ни напра-
вят по-големи турци и от тях? Могли са, ама не са искали...

– Какво-о?
– Не са искали, не са искали. Турците са ни оставили максус. 

оставили са нас, помачковете, в този край за петлалка, за да се 
препъват в нас всякакви управници – и български, и турски, и гръц-
ки... Кой когато се види на зор – все нас извадат на мегдана, все с 
нас си оправят обърканите сметки...“. 

И днес се намират люде, дето под чужда свирка вадят „петлал-
ката“ – обръщат историята с хастара навън, за да докажат, че има 
„помашко малцинство“, набиват в съзнанието, че българите, изпо-
вядващи исляма, са отделен етнос и заслужават автономия. Минала-
та година в Смолян на организираната от соросоидите конференция: 
„Помаците: версии за произход и съвременна идентичност“ профе-
сор от Одрин втълпяваше, че помаците са турски преселници, загу-
били езика си – сиреч „помашки турци“. Известната отродителка  
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проф. Евгения Иванова дава мило и драго да намери на всяка цена 
„другост“ на помаците сред българските идентичности, а етнологът 
д-р Георги Зеленгора измисли научната дисциплина „помакология“ и 
„помашки език“. Наплоди се нова „научна книжнина“, вдъхновявана 
от Турция, пълна с теории за „родопските турци“, както наричат 
„помаците“, или за „куманските турци“, като внушават, че те са по-
томци на древно тюркско племе, загубило езика си, асимилирано от 
българите. В Гърция пък са се разшетали – да дадат писмена форма 
на изфабрикувания от тях език. Това са, от една страна, опити да сп-
рат турчеенето на южнородопските българоезични мюсюлмани, което 
някъде вече е необратимо, а от друга, с „помакики глосса“ да се раз-
граничат от българския.

За мен тия, дето продължават да бъркат в душата на българите, 
които изповядват исляма, са или хора с лоясали души, или са купени. 
А на Ефрем Моллов и сие – тия, които са се захванали да правят пар-
тия „Помак“, ще им река, че „от пясък плетат въже“, но да не забравят, 
че „форлен се камень не вроща“.



НЕДОСТОЙНО ЕСТЬ!1

Тодор Коруев 

Сдружението Европейски институт „Помак“ и Ефрем Моллов 
нямат мира – отново бият тъпана, да ги чуeели в Брюксел и в цяла Ев-
ропа, че чак и оттатък Атлантика. Написаха втори мониторингов док-
лад до Европейската комисия, в който се жалват за „положението на 
помаците в Република България, проявите на дискриминация към 
тях и нарушаването на човешките им права“. Доста досадно става 
вече това повтаряне и потретване на измислицата за „помашка на-
ция“, за „помашки етнос“, за „помашко малцинство“, дори се тър-
си обединение на някаква „транснационална етническа общност“. 
Тая измислица не е художествена, а чудовищна спекулация, която 
цели да издигне „берлинска стена“ между българи и българи, само 
затова, че се молят на различен бог – едни в черкви, други – в джамии. 
Това смесване на религия и етнос сякаш е поръчано от някогашната 
Висока порта и служи на великотурската идея, че мюсюлманин оз-
начава турчин. Сякаш чуваме гласове от Анкара за възкресяване на 
османската ера.

Европейски институт „Помак“, представящ се на неправител-
ствена организация, и партия ПОМАК (абревиатурата означавала 
Патриотично обединение за Многообразие, Автентичност и Култу-
ра!) продължават откровеното си антинационално, антибългарско по-
ведение. Сега с международната си активност пак си играят с огъня и 
сеят национални вражди, като търсят подкрепа отвън и отвисоко. И се 
оказа, че това не е обикновено „европерчене“, а организирана антина-
ционална дейност, която е и осъдителна.

Смолянският пчелар Ефрем Моллов, който няма хал хабер от 
история, стана автор на „ съчинение“, в което обърна историята с хас-
тара навън: хан Кубрат и Аспарух са мюсюлмани и създали мюсюл-
манско царство, цар Борис Кръстителя е „управник с болен мозък“, 
който с налагането на християнството съсипал изгражданото с векове, 

1 Дума, 12.02.2014.
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Кирил и Методий са слуги на византийците и предатели, помаците са 
потомци на персийския владетел Кир II Велики и какви ли не още бръ-
твежи, които дрънкат на кухо с празните си фантазии. До такъв висок 
индекс на фалшификации не са стигнали и македонските историчари. 
Те поне гледат датата (годината) да я вярна. И с такива теории, обя-
вени за наука, Ефрем Моллов е тръгнал да убеждава света, че има 
помашка нация и помашки език. Пчелите му летят по-високо от него.

Дълго време си мислех, че не трябва да се обръща толкова вни-
мание на щръклицата у Ефрем Моллов и на бръщолевенията му за 
„помашка нация“, но напоследък се вижда, че работата е по-дебела. 
Но сега влиза в ролята на правозащитник, дори се жалва от репресии 
на службите за сигурност. Няма само да е за едната слава, някой го 
подбутва и то не само морално. Достатъчно много са плъзналите у 
нас чуждестранни фондации, институти и благотворителни организа-
ции, които умрат да „произвеждат“ малцинства и етноси, да разделят 
народа ни, да отнемат идентичността ни. В процеса на конструиране 
на т.нар. „помашка нация“ участват отхвърлени политици от ДПС и 
СДС, представители на мюсюлманското духовенство, но, за съжале-
ние, и учени като проф. Евгения Иванова, доц. Михаил Иванов (фи-
зик), доц. Михаил Груев и др., огласени в доклада като „либерални 
историци помаколози“, иначе казано „соросоиди“.

За главен враг на „инакомислието“ е обявен акад. Георги Мар-
ков, комуто приписват и хулиганства, защото подкрепя „Дружба Ро-
дина“, най-старата организация на българите, изповядващи исляма. 
Тя отхвърля „помачеенето“ и „турчеенето“, което се насажда у нас 
днес. Повечето от потомците на помохамеданчените българи искат да 
се спре зловещата инерция от тъмните векове на робството, не щат да 
тегне над тях презрителното название „помаци“. 

Не е пожален и Антон Дончев. Неговото бележито произведение 
„Време разделно“ е обявено за пропаганден роман, който трябвало да 
илюстрира „предполагаемата насилствена ислямизация на бълга-
рите в Родопите“ във връзка с подготовката на смяната на имената 
на помаците през 1964 г. Освен това авторът е наречен „бездарен“, 
романът му – за поръчков, манипулативен и лишен от всякакви худо-
жествени качества. Писачите на нечистоплътното донесение, които са 
се вживели и в ролята на литературоведи, така и не проумяват, че тех-
ните обвинения срещу героичния епос „Време разделно“ са насочени 
не само срещу патриотизма и романтизма в творбата на най-големия 
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жив днес български белетрист, но и срещу хуманистичния патос на 
неговата жестока и красива сага. Срещу тази гавра вече протестира 
СБП, БАН също изрази своята позиция, очакваме реакция от Външно 
министерство. 

Колкото повече чета доклада, толкова повече се отвращавам – 
недостойно е да клепаш отечеството си, народа си, духовните велика-
ни на нацията, още повече – в чужда угода. 

Недостойно есть! 



ДУШИ БЕЗ ОТЕЧЕСТВО

СМЕШЕН ПЛАЧ, ИЛИ ЗА ВТОРИЯ ДОКЛАД  
НА ЕИ „ПОМАК“ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ1

Д-р Елена Алекова

В годините на т.нар. преход у нас се зароди нов клон в историог-
рафията – помакофантастика, която напоследък се развива със страшна 
сила в най-различни жанрове (книги, интервюта, отворени писма, док-
лади) с елементи на квазиистория (лъжеистория), исторически хорър и 
утопия. Класически пример за това е книгата на Ефрем Моллов – „Има 
ли бъдеще Велика Булгария или защо бе скрита историята на помаци-
те“ (2012 г.). (Между другото във връзка с тази книга Районна прокура-
тура – Смолян, е образувала досъдебно производство, като дознанието 
е по чл. 164 от Наказателния кодекс – за проповядване на „омраза на 
религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова 
информация, чрез електронни информационни системи или по друг 
начин“). Първенството є се мъчат да оспорват и други ярки творби – 
трилогията (засега!) на Салих Бозов например „В името на името“ и за-
шеметяващото „изследване“ на Исмен Реджепов (псевдоним на Никола 
Чуралски) „Балканските войни в Родопите 1912–1913“ (2013 г.). Откъм 
Гоцеделчевско също напира мощна конкуренция – заявеният като чети-
рилогия труд „Помаците – изстрадана история“ на Петър Япов. Вероят-
но заради този труд тъкмо от Европейски институт „Помак“ фантастът 
е предложен за почетен гражданин на гр. Гоце Делчев, какво че от 1946 
до 1989 г., в уж мракобесното за „помаците“ време, работата му е свър-
зана с обслужване на най-висшата партийна номенклатура – Митко 
Григоров, Станко Тодоров, Людмила Живкова, Тодор Живков и др.2. 
Разбира се, приносното му за помакофантастиката заглавие не е посо-
чено в неговата биография. Петър Япов дори е академик и съвсем не е 
учудващо, че, както сам се хвали, е станал такъв в Македония. Към тази 

1 Историческа конференция – Варна. Текстови доклади 2013 (вж. на адрес: 
www.istor-konf-varna.com/текстови-доклади-2013/); под заглавие „Новите фалши-
фикации – Смешен плач, или за втория доклад на ЕИ „Помак“ до европейските 
институции“.

2 Вж. на адрес: http://europomak.com/?p=1147.
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стройна редица от помакофантасти бих добавила и бившия преподава-
тел по история на БКП в бившия ВМЕИ „В. И. Ленин“ в София, впо-
следствие преподавател в Университета „Хаджеттепе“ в Анкара проф. 
д-р Хюсеин Мемишоглу с не по-малко зашеметяващата му помакофан-
тастика „Страници от историческото минало на помаците“ (1991 г.) в 
превод на английски с тенденциозното заглавие „Pages of the History 
of Pomaks Turks“ (т.е. „Страници от историята на турските помаци“), 
който заради лъжи и спекулации, свързани със събитията сред бълга-
рите мохамедани през 70-те години също се обследва от прокуратурата. 
Нищо чудно, че той пък от доцент в България е станал вече професор 
в Турция. Добавям го, но с уговорката, че неговите квазинаучни тези 
не са нещо ново, а се основават на постиженията на турски майстори 
на историческия хорър, които още през 70-те години на миналия век 
ни натрапиха невероятната си фантастика в брошурката „Същност на 
последните кланета на турците в Родопите“ и сп. „Гласът на родопчани-
те“, издадени в Истанбул. По стъпките на нашенските помакофантасти 
успешно вървят и Мехмед Дорсунски, и Георги Зеленгора. Споменавам 
ги, за да се знаят.

Основната теза на помакофантастиката у нас е, че потомците 
на ислямизираните българи, са всичко друго, но не и българи. За да 
докажат това, помакофантастите по правило използват хватките на 
квазиисторията, като предлагат такива неправдоподобни теории за 
произхода им, че даже среднообразованият човек с най-общи позна-
ния по история ахва от изненада. Ефрем Моллов дори разкрива квази-
историческия си подход още в заглавието на книгата, внушавайки ди-
ректно, че има някаква „скрита история на помаците“, която е проти-
чала зад реалната история на света, и в частност на българите, и която 
по същество е истинската история на България. (Друг е въпросът, че 
колкото ги има „помаците“ като племе, етнос, нация или каквото там, 
толкова я има и „скритата история на помаците“, но нейсе – нали за 
фантастика говорим.)

Хорърските елементи в книгите на помакофантастите ни са от 
различен характер, като най-отчетливо се проявяват, когато стане 
дума за приемането на християнството в България през IХ век. Отто-
гава основният източник на материал за хорърите на нашенците е ис-
торията на православна България. Главните персонажи, които в тях 
всяват ужас, гонейки, давейки и унищожавайки „помаците“ – нещо 
като вампирите, зомбитата, арахнидите (от филма „Звездни рейн-



194 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

джъри“) или орките (от „Властелинът на пръстените“) и всякаквото 
там мистично зло в класическия и неокласическия хорър – са светите 
братя Кирил и Методий, цар Борис I Покръстител, св. Паисий Хилен-
дарски, борците за национално освобождение, дори мъчениците от 
Батак. След освобождението ни от турско робство тази роля е вмене-
на на Русия, българската държава, Дружба „Родина“, учредена през 
1937 г., и т.н., за да се стигне до днешно време, когато най-голямото 
страшилище в техните фантастически писания стават българските 
учени, общественици, политици, писатели, издатели, журналисти, 
ДАНС и всичко, що е българско и не се връзва на лъжите им. (И в слу-
чая – колкото ги има „помаците“ като етнос, толкова ги има и гоне- 
нията, враждите и преследванията спрямо тях. Това обяснява защо 
въпреки непрестанните гонения през вековете „помашкият етнос“ 
подобно на Летящия Холандец е неунищожим, защото... как се уни-
щожава нещо, което не съществува!) 

Утопията (квазиутопията) при нашите помакофантасти започва 
там, където свършва несъществуващото минало и виртуалното настоя- 
ще на „помаците“. Във фантазиите на пророка Ефрем Моллов напри-
мер утопията се „материализира“ в границите на някаква пета „Вели-
ка Булгария“, която всъщност е „ханство“, ръководено от „помаш-
ки хан“ и „помашка аристокрация“, с 5–6 милиона „помашко насе-
ление“ и многомилионна рая, представлявана от останалите народи 
на Балканите и Мала Азия. Тази „Велика Булгария“ ще управлява 
Евразия ръка за ръка с „Велика Турция“. Евала за въображението!... 

И тъкмо когато книгите дадоха летящ старт на помакофантас-
тите ни... за членство в едно от писателските сдружения например 
(веднъж по телевизията Ефрем Моллов не съвсем скромно заяви, че и 
той би могъл да кандидатства за член на СБП само защото е написал 
книга) или поне за Нобеловата премия за литература, и те взеха, че се 
разконспирираха. Оказа се, че помакофантастиката им е нужна не за 
осъществяването на такива нищожни мечти, а за докопване до власт-
та. Това по същество е причината да се заемат с изобретяването на 
етнос – без език, без отечество, без корени, без съдба. Но кажете ми, 
на кого пак и пак е изгодно да си играе с огъня по нашите географски 
ширини, да не ни оставя на мира? Защото целият този квазиисториче-
ски тюрлюгювеч, сам по себе си непредставляващ интерес от какъвто 
и да е характер, съвсем не е безобиден. Тъкмо през изкривената му 
призма неговите създатели се опитват да преиначат реалното ни днес, 
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като за тази цел през 2012 г. дори бе създаден у нас Европейски ин-
ститут „Помак“. Но дали наистина и през ум не им минава, че това е 
невъзможно, защото няма как да създадеш реално настояще от мина-
ло, което не е съществувало. Най-много да станеш за смях... 

А ЕИ „Помак“ като е завихрил една дейност, свят да ти се за-
вие! От една страна – издателска: две от книгите, посочени по-горе, 
са издадени от него. От друга страна – медийна: то пресконференции 
ли не бяха, интервюта ли не бяха, летене от телевизия на телевизия ли 
не беше. От трета страна – политическа: участие в избори, учредяване 
на партия. От четвърта страна – епистоларна: отворени писма, декла-
рации, доклади... 

Тъй и се появи на бял свят втори доклад на ЕИ „Помак“ – от-
носно „Положението на помаците в Република България, прояви-
те на дискриминация срещу тях и нарушаването на човешките им 
права“, адресиран до... председателя на Европейската комисия Жозе 
Мануел Барозу, президента на ПАСЕ Жан Клод Миньон, действащия 
председател на ОССЕ, външния министър на Швейцария, директора 
на Бюрото за демократични институции и човешки права към ОССЕ 
Янез Ленарчич, върховния комисар по националните малцинства на 
ОССЕ Астрид Торс, посланиците на страните от ЕС и САЩ, Пред-
ставителството на Европейската комисия в България и представи-
телите на българските и чуждестранни медии. Докладът, който си е 
чисто и просто помакофантастика, е публикуван на 10 януари 2014 г.  
от Информационна агенция „Европомак“3 и представлява нещо като 
отчет на ЕИ „Помак“ пред европейските институции, без те да са 
искали такъв от него – чалнати ли са, за да искат доклад относно 
нещо, което не съществува? (Междувпрочем... претрупани от дей-
ност по оклеветяването и омаскаряването на България в ЕИ „Помак“ 
не смогват да напишат отчет пред Централния регистър според както 
изисква Законът за юридическите лица с нестопанска цел от органи-
зациите за осъществяване на дейност в обществена полза, каквато е 
и самият институт. Но да не издребняваме...)

* * *
Защо и такъв важен документ като доклад пред европейските ин-

ституции смятам за помакофантастика? Много просто. Защото потом-

3 Вж. на адрес: http://europomak.com/?p=1747. Страницата вече не може да бъде 
намерена.
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ците на ислямизираните българи, упорито наричани от Ефрем Моллов 
„помаци“ в него, са представени като отделна „транснационална ет-
ническа общност, пръсната в различни райони на Балканите и Мала 
Азия и изповядваща исляма“, населяваща днес „шест държави Бъл-
гария, Турция, Гърция, Македония, Албания и Косово“. По-нататък се 
разбира, че „естествено възникналият и наложил се от векове (де 
бре, де бре!... – бел. Е. А.) етноним „помаци“ е заменен в официал-
ното говорене от изкуствено създадени понятия като „българомо-
хамедани“, „българи мохамедани“, а в по-ново време и „българи мю-
сюлмани“. 

Не е излишно да напомня и тук, че ислямизираните българи ни-
кога по време на робството не са се самоидентифицирали като „по-
маци“ официално. В Османската империя така в ежедневието са се 
назовавали българите с ислямско вероизповедание в Тетевенско. За 
локалния характер на употребата на тази дума говори и Мишел Лео в 
книгата си „България и нейният народ под османска власт през погле-
да на англосаксонските пътешественици (1586–1878)“ (2013 г.), като 
уточнява, че етимологията є, предлагана от пътешествениците, е под-
ложена на сериозни възражения. Мишел Лео подчертава, че по време 
на робството по нашите земи има не само православни, но и придър-
жащи се към исляма българи, а после добавя:

„Името помаци днес се прилага към всички българи мюсюлма-
ни, което изглежда по-рано е обозначавало само някои регионал-
ни групи. „На някои места те са познати под името помак (от глаго-
ла помагам)“, казват госпожиците Макензи и Ърби. От своя страна 
Ъркърт различава „две основни племена на българи мохамедани: 
тулеманите, които заемат планинските райони на Родопите над 
Йенидже, и помаците, които се простират на север в посока на 
Дунав и границите със Сърбия“.

Мишел Лео (1918–1975 г.) е френски дипломат, културен аташе на 
Франция у нас, директор на Френския институт в София, преподавател в 
Софийския университет, а по-късно и в Итъни колидж, Англия. Книгата 
му е публикувана у нас още през 1949 г., но само на френски език и под 
заглавие „България и нейният народ под владичеството на Османската 
империя, такава, каквато са я видели англосаксонските пътешественици 
(1586–1878). Откриването на една народност“. Цитираните от него Дей-
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вид Ъркър, Дж. Мюр Макензи и А. П. Ърби са английски пътешестве-
ници от втората половина на ХIХ в.

Колкото до вековете, в които се е налагал „етнонимът „пома-
ци“... В статията „Идентичност и идентичности на помаците в Бъл-
гария“ самата проф. Евгения Иванова, която в ЕИ „Помак“ боготво-
рят, задето не е чужда на някои от техните идеи, посочва, че за пър-
ви път названието „помаци“ в османските регистри е упоменато през 
1873 г., като вметва, че това става вероятно поради „ежедневната му 
употреба“4. За какъв естествено възникнал и наложил се от векове ет-
ноним тук става дума? Нима учен, който се занимава с балканистика, 
антропология, етническа политика, каквато е проф. Евгения Иванова, 
би пропуснал да отбележи в своите научни трудове откога в историята 
на света съществува названието „помаци“, ако то наистина е същест-
вувало отпреди векове? Съмнявам се. Та той би извел на преден план 
откритието си независимо дали то ще е угодно или неугодно за някого. 
Да не говорим, че напоследък и проф. Евгения Иванова все по-често 
говори, че „помаците“ са ислямизирани българи... 

* * *
Но защо Ефрем Моллов толкова се дразни от названията „бъл-

гаромохамедани“, „българи мохамедани“ и „българи мюсюлмани“? 
Защо например не се е оплакал на европейските политици, че в Тур-
ция за „помаците“ се използват названията „родопски турци“ и „по-
машки турци“ например или че в Гърция, членка на ЕС, те са нарича-
ни „славяноезични елини“ Това не го ли обижда? Или не го обиждат 
прозвищата им в различните етнографски области на България и из-
вън България? А те са тъй много... Ето, „тулемани“, да речем, както 
са се наричали според Дейвид Ъркър ислямизираните българи в Родо-
пите. Или „дьонме“ (т.е. ренегати, изменници), както самите османци 
са ги наричали по време на робството ведно с ислямизираните евреи. 
Или според както акад. Михаил Арнаудов посочва в книгата си „Ро-
допските помаци“ (2010 г.), писана още в началото на 50-те години на 
миналия век: 

„В някои краища на някогашната Европейска Турция (до 
1878 г.) християните са наричали съседите си помаци с раз-

4 Вж. на адрес: http://pomaknews.com/(bg)?p=8098dang-bg. Страницата вече не 
може да бъде намерена.
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ни други прозвища: „поганци“ (т.е. неверници) в Неврокопско, 
„аповци“ (от албанското „апо“, чичо, братко) в Кичевско, „тор-
беши“ (от „торба“) в пределите на Шар планина. Турците пък 
са прибягвали до презрителните или подигравателни прозвища 
„ерум-динли“ (полуверници) около р. Арда, „дилсъзи“ (безезич-
ници), т.е. незнаещи турски (в Македония)“.

Доц. д-р Стоян Танев, който в Шуменския университет „Епис-
коп Константин Преславски“ преподава нова и съвременна история, 
както и етнически общности в България – история и съвременност, в 
просторната си студия „Помашки етнос“ в Република България през 
ХХI век – утопия или реалност?“ добавя още названия към вече по-
сочените: 

„...в други краища на българското етническо землище българи-
те мохамедани имат други названия: ахряни, бабечене, мърваци, 
дилсъзи (т.е. безезични, защото не знаят турски език), потурнаци, 
мияци и др.“5.  

Не, нищо друго не обижда Ефрем Моллов, никакво друго назва-
ние не го стряска, освен названията „българомохамедани“, „българи 
мохамедани“ и „българи мюсюлмани“, защото в тях е закодирана ис-
тината за родовата принадлежност на тези омъчени хора, а истината е 
една: ТЕ СА ЧИСТИ БЪЛГАРИ. 

Названията „българомохамедани“, „българи мохамедани“ и „бъл-
гари мюсюлмани“ извеждат на преден план и факта, че в наше време 
отделянето на тези българи по религиозен признак е лишено от съдър-
жание, защото какъв „мохамеданин“ („мюсюлманин“) е съвременният 
българин, чиито предци са ислямизирани, ако той изобщо не е вярващ, 
ако кракът му не е стъпвал в джамия и не е се е придържал към каквито 
и да е религиозни правила, нито е спазвал каквито и да е постановки 
или канони на исляма! Та нали (най-елементарното!) „мохамеданин“ 
значи последовател на пророка Мохамед, а „мюсюлманин“ – всеки чо-
век, отдаден на Аллах и изпълняващ неговите повели? Следователно 
потомците на ислямизираните българи, които днес са атеисти, са само 
българи, каквито и без това са си. Затова се плашат Ефрем Моллов и 

5 Вж.: сб. „Дружба РОДИНА. Минало и съвременност. С., 2012.
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компания от названията „българомохамедани“, „българи мохамедани“ 
и „българи мюсюлмани“, защото те обезсмислят всичките им фантасти-
чески теории. Лъжците се плашат от истината. 

Същевременно, ако някой е атеист, това не означава непремен-
но, че той остава такъв до края на живота си. Всеки човек може да 
изпита потребност от вяра, потребност от Бога и да го потърси. И 
като Го потърси, той е свободен – СВОБОДЕН! – да намери СВОЯ 
път към Него. Свободен да избере измежду всички религии – хрис-
тиянство, ислям, будизъм, та дори многобожието, съществувало в 
някогашната Персийска империя на Кир II Велики, чиито повели 
според помакофантастиката „помаците“ следвали и до днес. Кой ще 
му забрани? Ефрем Моллов? Или някой друг? Никой не може да му 
забрани! Така и е записано в чл. 10, ал. 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз (2007 г.): 

„Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религия-
та. Това право включва свободата да променя своята религия или 
убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеж-
дения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез 
богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали“. 

Да, свободата предполага право на свободен избор, какъвто 
Ефрем Моллов не признава, защото под една или друга форма, под 
път и над път твърди, че избралият исляма атеист, потомък на исля-
мизирани българи, е постъпил правилно и разбиращо се от само себе 
си за естествено, но ако, не дай боже, е избрал християнството, тогава 
той стоварва всички грехове върху главата му, като на първо място 
го заклеймява като предател. Дори си позволява да твърди, че да си 
„помак“ е „печат по рождение“, като това за него означава, че си 
мюлюманин по рождение и че ислямът ти е даден веднъж и завинаги, 
независимо от волята ти. Но човек се ражда с кръвта си, а не с рели-
гията си. Религията се мени, името се мени, ала кръвта остава. Затова 
и клейми Ефрем Моллов така настървено отец Боян Саръев – най-
красноречивия пример и за свободен избор на един атеист, потомък 
на ислямизирани българи, и за смелостта да стане не просто христия-
нин, но и служител на Христа. Неговото служение на Бога в доклада 
на ЕИ „Помак“ е наредено сред „най-бруталните прояви на асими-
латорската политика на Българската държава към помаците“... 
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Свободата обаче не е свободия. Свободният избор предполага 
отговорност. Отговорност за избора, който човек прави. Всеки, който 
посяга на чуждата свобода, поема върху себе си и чуждата отговор-
ност. Горко на онзи, който посяга на чуждата свобода и се нагърбва 
с чужд товар, непосилен за него, защото на човек е дадена сила да 
понася само собствените си тегоби.

Не за Бога обаче мисли Ефрем Моллов. Понесен на крилете на 
фантазиите, той продължава да гради утопия след утопия. В главата му 
се мярка ту собствената му особа в ролята на депутат във Велико на-
родно събрание, който ще променя Конституцията, ту някакво „хан-
ство“ България, ту нещо като империя – „Велика Булгария“, чиито 
граници се мият от три морета. В доклада дори е посочена територия-
та, на която при очертаването на границите на тази призрачна империя 
би се развивал евентуален балкански етнически конфликт – България, 
Турция, Гърция, Македония, Албания и Косово. 

Но откъде Ефрем Моллов набира „научна“ подковка, че и само-
чувствие, за да тръби и пред европейските политици подобни неле-
пости, но... опасни нелепости? На общо събрание на Дружеството за 
култура и солидарност на румелийските турци от 2 юни 2013 г. тур-
ският министър-председател Реджеп Ердоган се обърна с пространна 
реч към „всички турци, албанци, бошнаци“, като подчерта: 

„Братя, ние сме едно и никога няма да ни разделят... Докато Тур-
ция расте, става по-богата и по-силна, и нашите братя на Балканите 
ще имат полза от това. За нас няма разлика между Истанбул, Анка-
ра, Измир, Бурса, Едирне и Скопие, Призрен, Сараево, Тирана, Со-
лун, Кърджали и Шумен. Ние не можем да живеем отделно от тях“. 

Може би случайно, а може би не, страните, които Ефрем Мол-
лов посочва в доклада си като населени с „помаци“ едно към едно 
съвпадат със страните, посочени от Ердоган. Ето за какво и за кого 
собствено работи ЕИ „Помак“ – за реставрирането на една истори-
чески погребана империя (то е все едно италианците да реставрират в 
наше време Римската империя или иранците – Персийската, нали...). 
И ако набиращият скорост неоосманизъм днес не е опасност за Евро-
па, здраве му кажи!
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* * *

Какви аргументи за наличието на „помашка етническа общ-
ност“ у нас изтъква ЕИ „Помак“ пред европейските институции, за да 
ги убеди, че „помаците“ са отделен етнос и че е нужно да дърпат ушите 
на българите, задето не ги припознавали като такъв? „Помашка“ исто-
рия или територия? Или „помашки“ език и култура? Нищо подобно! Не 
можеш да изобретиш нещо от нищо. Не можеш да създадеш от нищото 
нито история, нито територия, нито език, нито култура, можеш само да 
ги откраднеш от другите и да ги припознаеш за свои. Ефрем Моллов 
вече има опит в крадене на чуждото – та нали, без окото му да мигне, 
е плагиатствал текстове от Хазрат Инаят Хан, от доц. Ели Сярова, от 
сайта за измислени новини „Бъзикилийкс“, представяйки измислиците 
за истина, и от други сайтове, като ги прави „свои“ в книгата си за „Ве-
лика Булгария“. 

Че своя история „помашкият етнос“ няма – е от ясно по-ясно. 
Че територия няма – също. Значи ще откраднат. С историята това вече 
се случва. Остава да се случи и с територията. Кои са възможните опции 
пред ЕИ „Помак“ за присвояване на територии например върху базата 
на откраднатата от други племена и народи история? При положение, 
че от института се базират върху днешното разпространение на „по-
машкия етнос“, това биха били териториите на посочените в доклада 
шест страни. Ако се базират на помакофантастиката, т.е. на „скритата 
история на помаците“, вече разкрита ни от Ефрем Моллов, би следвало 
да присвояват земите, където се е разпростирала Персийската империя 
от времето на Кир II Велики. А после – и земите на Кубратовата Стара 
Велика България. А по-нататък – и на Волжска България. А тръгнем 
ли по дирите на Аспаруховите, Алцековите и Куберовите българи, се 
пренасяме в Европа през Македония, та до Албания и Италия. А ако 
прибавим и историята на богомилската ерес, разпространила се надлъж 
и нашир из Европа, защото – който още не е разбрал – и богомилите са 
„помаци“, т.е. етнос, виждаме, че цяла Европа може да превърне в земя 
за присвояване. А вие се смеете... (Между другото, едно от названията 
на богомилите в Европа е съвсем красноречиво, ако ще се говори за 
етнос във връзка с тях – „бугри“, т.е. българи. Иначе са известни и като 
„бабуни“, „катари“, „патарени“, „албигойци“ и т.н.)

Въпросът за „помашкия език“ е не по-малко главоболен от 
въпросите за историята и територията. Защото, според както пома-
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кофантастите го разбират, „помашки език“ може да бъде всеки диа-
лект на българския език, но също така може да бъде всеки диалект на 
турския, гръцкия, сръбския, албанския език, че дори на фарси или на 
арабския, руския, италианския, френския, английския, испанския... Е, 
„помашки език“ ЗАСЕГА е родопският диалект на българския език. 
Само защото така са решили в ЕИ „Помак“. Кои са те да решават ли? 
Нима не знаете? Информационна агенция „Европомак“ публикува на 
19.05.2013 г. „Хроника на най-успешната година за помаците“ на Ге-
орги Зеленгора6, в която четем: 

„Едно е ясно, оттук нататък помашкото движение е легитимен 
фактор в страната, който никой не може да поставя под съмнение 
и с който всички ще трябва да се съобразяват. Изоставането от 
съседните страни не само е наваксано, но предвид на фрагмента-
цията на помашките общности и организации в другите държави 
на българските помаци и на тяхната легитимна организация Евро-
пейски институт „Помак“ се пада отговорността да бъдат обедини-
телен център на световното помашко движение“.

Междувременно в предаването „Сблъсък“ (от 22.02.2014 г.) 
Ефрем Моллов съобщи на българските зрители една нечувана новина: 

„Многобройните, милионите помаци в Турция в момента учат 
помашки език и аз лично съм занесъл българския буквар, за да 
учат помашки език с българската азбука. Така че, когато някой 
казва, че Моллов работи срещу България, трябва да сведе глава, 
защото не знае какво прави Моллов“.

От уточненията на Ефрем Моллов по-нататък относно „милио-
ните (?!?) помаци в Турция“ разбрахме, че „те са български граж-
дани от едно време, изгонени от тази държава“, т.е. от България. За 
негово сведение: по време на „голямата екскурзия“ от 1989 г. напус-
налите България български граждани са около 360 хиляди, от тях до 
края на 1990 г. се завръщат в България над 120 хиляди. Откъде тогава 
в Турция за 20–25 години се появиха МИЛИОНИ „помаци“? Не, не 
си мислете онова, което и аз си помислих. Тези МИЛИОНИ „пома-

6 Вж. на адрес: http://europomak.com/?p=723.
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ци“ съвсем не са потомци на онези ислямизирани българи и българи 
християни, които остават в Източна (Одринска) Тракия след Руско-
турската освободителна война от 1877–1878 г., защото впоследствие 
християните са избити или прогонени от там, а какво е станало с ис-
лямизираните българи разбираме от преброяването през 1944 г., след 
реформите на Кемал Ататюрк в Турция, когато в резултат на асими-
латорската политика спрямо тях „няма“ (или поне не се е обявил) нито 
един българин, нито дори „помак“ – всички са се оказали турци... 

И защо само в Турция се изучава „помашки език“ с български 
буквари? Какво ще кажат за това гърците като първооткриватели на 
„помашкия език“?

Истината е, че както и да ги наричат днес – „торбеши“ или „ах-
ряни“ (Македония), „помаки“ (Гърция) или „помаклар“ (Турция), – 
единственото, което обединява потомците на ислямизираните бъл-
гари, е това, че са българогласни. Какъвто и корен да им изнамират 
днес – че уж били наследници на древни елини (Гърция), на узи, пе-
ченеги, кумани, селджуки (Турция) или на траки, персийци, прабъл-
гари, богомили, араби, арнаути (нашенските фантасти) и т.н., – един-
ственото, което ги обединява, е това, че са българогласни. Където 
и да живеят. Където и да са запратени от нуждата или произвола на 
съдбите.

Затова единственият аргумент за съществуването на „помашки 
етнос“, който ЕИ „Помак“ засега е извадил, е: 

„Всички досегашни прояви на насилие и дискриминация към по-
маците са оправдавани с техния предполагаем български произ-
ход. Независимо дали подобно твърдение има някакви основания, 
абсолютно недопустимо е неговото използване за вменяването на 
идентичност. Идентичността е въпрос на лично вътрешно усеща-
не и разбиране на всеки неин носител и тя трябва да се определя 
единствено от свободното волеизявление на личността. Правото 
на самоопределение е основно човешко право, гарантирано от ре-
дица международни документи. За съжаление, България, която е 
подписала тези документи, никога не е зачитала това право“.

Забелязахте ли логиката: дори да има някакви основания за бъл-
гарския произход на „помаците“, да се твърди подобно нещо е „аб-
солютно недопустимо“, защото... Така че ПОМАКЪТ Е ПОМАК, 
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ЗАЩОТО САМИЯТ ТОЙ ТАКА СЕ САМООПРЕДЕЛЯ, ТЪЙ КАТО 
ИМА ПРАВО НА ТОВА, ГАРАНТИРАНО МУ ОТ НАЙ-РАЗЛИЧ-
НИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ! ТОЕСТ, ДА БЪДЕШ ПО-
МАК НЕ Е ВЪПРОС НА ИСТОРИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И 
НАРОДНОСТНО, РОДОВО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ, А ЕДИНСТВЕ-
НО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.

В разговор непосредствено след първата пресконференция на 
ЕИ „Помак“ в София прес на 15 октомври 2012 г. финансовият ди-
ректор на института Васил Войнов ми каза, че е марсианец. Когато 
му възразих, че няма как да бъде марсианец, защото на Марс просто 
не живеят хора, той ме обвини, че нарушавам правото му на самооп-
ределение. Неговата логика е досущ като логиката в доклада. С дру-
ги думи: щом Васил Войнов се самоопределя като марсианец, той е 
марсианец, а не българин, нито „помак“, защото да бъде марсианец е 
неговото „вътрешно усещане и разбиране“, както и „свободно воле-
изявление“! 

От международните документи става ясно, че отделният човек 
може да избира към коя от съществуващите народности да принад-
лежи. В ЕИ „Помак“ са извели тази постановка до нейния абсурд, а 
именно: ОТДЕЛНИЯТ ЧОВЕК ИМА ПРАВО ДА ИЗБИРА И КЪМ 
КОЯ ОТ НЕСЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАРОДНОСТИ ДА ПРИНАД-
ЛЕЖИ! Това според мен си е истински принос на ЕИ „Помак“ в ев-
ропейското законодателство! Представяте ли си – ЧОВЕК ИМА 
ПРАВО ДА БЪДЕ И ТОВА, КОЕТО ТОЙ ПРОСТО НЯМА КАК ДА 
БЪДЕ, ПОРАДИ ПРОСТИЯ ФАКТ, ЧЕ ТО НЕ СЪЩЕСТВУВА, НО 
ФАКТЪТ, ЧЕ ТО НЕ СЪЩЕСТВУВА, НЕ ПРЕЧИ НА ЧОВЕКА ДА 
БЪДЕ ТЪКМО ТОВА! 

* * *
На фона на това откритие разрешението на прочутата Хамле-

товска дилема „Да бъдеш или да не бъдеш?“ си е просто фасул-
ска работа. Откъде-накъде Шекспир ли? В друго предаване по 
телевизията – „Свободна зона“ на Коритаров (от 27 ноември  
2013 г.) – Ефрем Моллов показа, че е вещ и по въпроса за Шекспир. 
За начало обясни на водещия откъде Европа е взела ценностите: „От-
тук! От нас! Ценности, ценности... разбирате ли?“. Явно Корита-
ров не разбираше, само искаше лидерът на ЕИ „Помак“ да му преве-
де на „помашки език“ фразата „Дездемона, къде ми е кърпата?“ от 
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трагедията „Отело“ на Шекспир. Ефрем Моллов прие въпроса като 
подигравка към него, в това число и към „многомилионната по-
машка общност“, и категорично отсече: „Аз не мога да превеждам 
неща, които са чужди на нашата ценностна система“. Хем от „по-
маците“ европейците взели ценностите, хем европейските ценности 
били чужди на „помашките“. Изуменият Коритаров не повярва на 
ушите си: „Шекспир чужд ли е на вашата ценностна система?“. 
И отговорът: „Да, чужд е. Да, да... Ние имаме други ценности. Ето 
това е големият проблем!“. Да, наистина, това е големият проблем 
на Ефрем Моллов, че европейските ценности явно са чужди на „евро-
пейският“ му институт. Вероятно затова европейците още си блъскат 
главата над дилемата ДА БЪДЕШ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕШ, след като 
стратезите от ЕИ „Помак“ отдавна са я разрешили и дори развили в 
посока как МОЖЕШ ДА БЪДЕШ дори когато Е НЕВЪЗМОЖНО ДА 
БЪДЕШ! Има още да се учат тез европейци!... Но още по-голям проб-
лем на Ефрем Моллов му е, че не знае и няма как да знае език, който 
не съществува. Дори родният диалект му се изплъзва.

В тълкуванията на ЕИ „Помак“ за правото на самоопределе-
ние председателят му (Ефрем Моллов) има и лични приноси – поня-
кога той просто решава кой ДА БЪДЕ „помак“, и кой ДА НЕ БЪДЕ. 
Спомням си с него участвахме в предаването на Стефан Солаков. То-
гава му казах, че ако вярвам на книгата му за „Велика Булгария“,  
аз може и да съм принцеса. Той поля надеждите ми със сярна киселина – 
нямало как да бъда такава, понеже изобщо не съм „помакиня“. Не знам 
какви метаморфози е преживял, за да ме „самоопредели“ в доклада като 
такава. Впрочем той дори вкара в обръщение и фразата „мръсна пома-
киня“ само защото го уличих в плагиатство. Ще уточня само, че няма 
как да се вместя в определението за „помаците“ като „транснационал-
на етническа общност, пръсната в различни райони на Балканите и 
Мала Азия и изповядваща исляма“. Първо, никога не съм изповядвала 
исляма. Второ, няма такава етническа общност нито на Балканите, нито в 
Мала Азия. Такава етническа общност съществува само в неговата глава 
и затова той самият, според както му скимне, произвежда или разжалва 
„помаци“ – веднъж мен, друг път – родопчаните, трети път – бошняците, 
по-нататък – иранците, италианците, французите, руснаците... То е все 
едно да твърдиш, че марсианците са транспланетарна етническа общност, 
пръсната из различни райони на космоса и изповядваща исляма, само за-
щото Васил Войнов се самоопределя като марсианец. 
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В сайта Pomak.eu7 прочетох следния текст, който като че най-до-
бре илюстрира въпроса за идентичността и мераците на „помаците“:

„Re: Kонференция-„Помашките Турци на Балканите“ 
By: EvroPOMAK Date: Март 14, 2011, 21:54
Май, че пред време наречията и определенията за Помаците 
също се коментираха доста, но мислемь, че според 
местоживеенето и териториалната определеност се стигна до 
некакво общо разбиране за Помаците, че те са си Помаци, но 
там където живеят за по-голема точност спрямо държавата се 
обозначаваха като:
България – Български Помаци;
Турция – Турски Помаци;
Гърция – Гръцки Помаци;  
Македония – Македонски Помаци; 
Даже и в Хамериката и в Еспаната може да се гордеем, че има 
бая Американски Помаци и доста Испански Помаци;
Нищо чудно след време, скоро време да имаме и в космоса  
некой – Космически Помак, че то зерь ако чуем, там има вечь една 
Космическа Помашка песничка, що пък да нема е некой КосмоПомак 
от Маданско или от другаде, нали така и така се очаква Помаците 
да превземат земята и въздуха, че в туй нема ичь нищо нередно!
А, и в туй сигурь нема нищо лошо да се знае и да се коментира на 
различни конференции било то в Туркията, било то в Болгарията, 
за онейья невидими людье – Помаците, те за това нема да станат 
пък по-лоши отколкото са били до сьоадень или за след време, 
стига да могат да оцелеят като Помаци, че то и всеки си се знае, 
като какъв иска да съществува и да пребивава на дьюньята докатть 
стъпва по нея!“.

 * * *
Относно милионите „помаци“, които уж населяват някакви 

територии на Европа и Азия... Реалността е далеч по-отрезвителна 
и от най-отрезвителните научни или риторични доводи, които мо-
гат да се измислят. Първо, самият ЕИ „Помак“ е сдружение от 13 
души с говорител – техния председател Ефрем Моллов. Второ, на 

7 Вж. на адрес: www.pomak.eu/archive.php?topic=4219.0.
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предишните избори в коалиция с „Горда България“ Ефрем Моллов 
водеше листата в Смолянска област и спечели всичко на всичко 
малко над 100 (сто) гласа, т.е. едва ли и всички роднини, неговите 
и на съверците му от листата, са гласували за тях... Така че когато 
Ефрем Моллов се себеизживява като говорител на „помаците“, 
нека се има предвид, че става дума не за някакви милиони хора от 
Европа и Азия, изповядващи исляма, защото те дори не знаят, че 
той съществува, а само за тези тринайсетина членове на ръково-
дения от него институт, които явно са му дали това право, щом не 
реагират. Какво по-лесно от това да говориш от името на своите 
подчинени, които, и да не са съгласни, едва ли ще ти опонират. А 
къде-къде по-лесно е да говориш от името на нещо като „помаш-
ката етническа общност“, което не съществува! Обикновено зад 
другите се крият онези, които се страхуват да бъдат себе си. А 
онези, дето се крият зад нещо, което не съществува, са за друго 
място – всичко знаем кое. 

Дори в тон с помакофантастиката и новото време, когато се 
организират екскурзии до Марс, бих предложила на Ефрем Моллов 
да се откаже от названието „помашки етнос“, щом толкова драз-
ни българското общество, и да се съсредоточи в изобретяването на 
„марсиански етнос“, тъй и тъй дясната му ръка е марсианецът Ва-
сил Войнов. Уверявам го, че и усилията му, и резултатите от тях ще 
бъдат не по-различни. Дори аз лично бих го направила веднага хан 
на марсианците – хем пророчеството му ще се сбъдне, хем той ще 
миряса (макар че знае ли човек!), хем всички ще си отдъхнат, хем в 
усвояването на космическите територии ще отхвърчим далеч по-нап- 
ред от всички други племена, етноси, народи и нации и всякаквите 
там американци, руснаци и китайци има да ни дишат праха от под-
метките. И най-важното, марсиански хан звучи къде-къде по-съвсем 
и по-така от „помашки хан“!

А то какво? Сами сме свидетели как на изнемогналия от пчелар-
ския бизнес, от обществените си, медийни, научни, епистоларни и пр. 
изяви Ефрем Моллов му се наложи да създава и партия ПОМАК, за 
да се „закачи“ за властта, чрез която ще осъществява мечтите си за 
нова Конституция, за „ханство“, за ханския трон (пардон – кон!), 
за „Велика Булгария“, за съвместно с „Велика Турция“ управление 
на Азия и Европа... Кой ще го избере за хан ли? Ами никой! Той сам 
ще се самоопредели като такъв. Нали международните документи му 
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гарантират правото на самоопределение и щом той се самоопредели 
като хан, значи ще е хан... 

И хитроумният му ход относно названието на Партия ПОМАК, 
което, видите ли, идвало не от онова, което ние всички си мислим, а от 
онези кухи на фона на цялата му куха риторика думици – Патриотич-
но Обединение за Многообразие, Автентичност и Култура. Дали 
наистина той си въобразява, че европейските политици са балъци и 
ще се хванат на въдицата му, та им се оплаква как му се пречело по 
нейното учредяване?

* * *
В статията си „Един донос на Партия ПОМАК“ Велислава Дъ-

рева окачествява доклада като „публичен донос“, от който научава-
ме, “...че българската историческа наука, българската литерату-
ра, българското изкуство и българските медии са свърталище на 
арогантни мошеници и хулигани, един ксенофобски вертеп, едни 
академично-литературно-медийни расистки шпицкоманди, сдру-
жени в страховитата Банда на академиците, тази организирана 
престъпна група, предвождана от споменатите лица – (акад. Ге-
орги) Марков и (акад. Антон) Дончев, които се ползват от покро-
вителството на „тайните служби“8. Някои вероятно си мислят, 
че Велислава Дърева преувеличава. Уверявам ги, че не е така. Дос-
татъчно е дори да се изредят само вътрешните заглавия на доклада, 
за да се види, че тя просто извежда на видело абсурда на постановки, 
родени според мен в съзнание, останало във времето на „студената 
война“: 

„Нарушения на правата на помаците от български учени“; „Ме-
дийна агресия срещу изразяването на помашката идентичност“; 
„Време разделно“ – основният стълб на пропагандната машина“; 
„Натискът на службите за сигурност върху помашките активисти“; 
„Възпрепятстване на бизнеса и трудовата реализация на помаш-
ки активисти“; „Възпрепятстване на контактите на помашките 
активисти с международни институции“; „Националистическата 
истерия около създаването на партия ПОМАК“...

8 Вж.: Дума, 26.02.2014.
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Абсурдът става още по-абсурден, когато в доклада четеш как 
в България етнос, какъвто няма, е подложен на „постоянно етни-
ческо прочистване“ и най-брутално асимилиране; как при преброя- 
ването у нас от 1 февруари 2011 г. чрез „агресивен натиск от стра-
на на националистическите организации и извънпарламентарната 
ксенофобска организация ВМРО“ е била „отхвърлена възможност-
та за изразяване на помашка етническа принадлежност“, каквато 
няма. Същевременно ЕИ „Помак“ не споменава нищо за асимилатор-
ската политика на турците спрямо онези ислямизирани българи, ос-
танали в пределите на Османската империя след 1878 г., а после и в 
светска Турция? Не споменава нищо и за Гърция, където след прекроя-
ване на границите през 1913 г. също остават ислямизирани българи, 
които в различни времена в зависимост от политиката са подлагани 
ту на турцизиране, ту на елинизиране... Разбирате ли какъв само аб-
сурд на абсурдите под формата на донос се докладва в Европа – БЪЛ-
ГАРИЯ ПРОВЕЖДА АСИМИЛАТОРСКА ПОЛИТИКА СПРЯМО 
БЪЛГАРИ! И се докладва с една-единствена цел – дискредитиране на 
страната ни пред европейските институции.

Да не говорим за детайли от доклада, някои от които са повече 
от смехотворни като например...

Първи детайл. Оказва се, че в титаничната „агресивна психо-
логическа война“, която българската наука и българските медии (два-
та „основни фронта“ на тази война) водят за „налагане на българска 
идентичност на помаците“, най-страховитото им оръжие е – забе-
лежете! – „твърдението, че думата „помак“ е обидна“. И какво тук 
му е страшното? Та не е ли наистина обидна? В родовата памет на 
ислямизираните българите е останало определението „ПОМАК-АХ-
МАК“, а оттук и поговорката: „Като съм помак, да не съм ахмак?“ 
Ефрем Моллов и компания, разбира се, веднага биха ревнали, че това 
е вековна дискриминация на „помаците“ от страна на българите, но 
съвсем очевидно е, че не е така, защото българите биха казали „по-
мак-глупак“, а не „помак-ахмак“. „Ахмак“ (тур. аhmak) наистина ще 
рече глупак, глупав човек, но е турска! И се вижда, че дори една-един-
ствена думица, останала и до днес в поговорка, разкрива истината 
за отношението на османците към ислямизираните българи. За тези, 
които ще кажат, че пословиците и поговорките не са доказателства, 
а артефакт, ще се позова на Светослав Духовников, първия главен 
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мюфтия на самостоятелното Смолянско мюфтийство на българите 
мохамедани, съществувало от 1942 до 1986 г., един от учредителите 
на Дружба РОДИНА през 1937 г. в Смолян. Роден през 1914 г. в с. 
Търън, Смолянско, той е от първите следосвобожденски поколения в 
Родопите и е имал възможност да черпи истината за робството непо-
средствено от разказите на живелите по време на робството свои ро-
дители и близки. В интервюто си „Антибългарски сили цепят нацията 
ни“ за в. „Денят“ Светослав Духовников9 споделя: 

„Българите мохамедани, изповядващи мюсюлманска религия, 
никога не са се считали за турци. А и турците никога не са ни приз-
навали за такива. За тях ние, българите мохамедани, винаги сме 
били „по-други“ – хора от „по-долна ръка“. Те никога не са хранили 
доверие към нас. Обидно ни назовават ту „помаци“, ту „ахряни“, 
т.е. изостанали“. 

Любопитни са думите на Светослав Духовников и по-нататък: 

„Техните (на турците – бел. Е. А.) представители винаги са 
били наясно, че нашият квас е по-различен от техния въпреки ре-
лигията. Техните просветени и умни хора са също наясно с исто-
рическата истина за произхода ни, защото срещу историческите 
свидетелства не може да се върви. А истината я има и в техните 
архиви, писана от техни историци, пътешественици и държавници. 
Да не споменавам пък за независимите чуждестранни източници, 
които не можем да обвиняваме, че са били пристрастни...“

В изследването си „България и нейният народ под османска 
власт през погледа на англосаксонските пътешественици (1586–1878)“  
(2013 г.) Мишел Лео цитира книгата „Пътешествия в славянските 
провинции на Европейска Турция“ (1867 г.) на английските пътешест-
венички Дж. Мюр Макензи и А.П. Ърби, които ни дават следните све-
дения:

„Славяните, станали мохамедани, живеят предимно в селските 
райони и продължават да говорят славянски език... Веднъж имахме 

9 Вж.: Денят, 19.05.1991.
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за охрана български мюсюлманин. Той позволи да ни кажат в него-
во присъствие, че все още е християнин в сърцето си. Стара расова 
омраза ги кара да се изправят срещу гърците в не един бунт; но те 
също толкова мразят турците и следователно са съгласни със свои-
те сънародници християни както в техните национални антипатии, 
така и в упоритото запазване на родния си език“.

Мишел Лео цитира и книгата „Турция“ (1877 г.) на Джеймс 
Бейкър, като подчертава:

„Бейкър наблюдава честно и прави бележки за това, което виж-
да, без да взима страна. Той не е неприятел нито на турците, нито 
на българите“.

 Така научаваме, че помаците 

„...запазват българския си език, носиите си и националните за-
наяти. Те са изключително ревниви по отношение на турците и 
никога не страдат от навлизане на въоръжена сила в техните пла-
нини. Имат репутацията на смели войници и отлични ездачи, но не 
са принудени като албанците от безплодието на планините си да 
търсят препитание с военна служба“.

Втори детайл. В доклада проличава невероятното салто морта-
ле на Ефрем Моллов по отношение на медиите, които се скъсаха да 
му обръщат внимание и да го канят. От вестник на вестник, от телеви-
зия на телевизия... Горкият! Как ли издържа?... Преди време дори го 
подкачих, че свободата на словото е нож с две остриета. Но той едва 
ли ме е чул, а може зад думите ми да е провидял (нали, божем, е напи-
сал пророческа книга) заплаха за ограничаване на правото му да гово-
ри каквото си иска, защото медийните му изяви не секнаха. Така ден 
след ден лъсваше в истинския си блясък неговата несъстоятелност, 
докато самият той се самозалъгваше, че трупа рейтинг. Внезапно се 
оказа, че медиите за него били не мед, а жило и че всъщност те, както 
пише в доклада до европейските институции, осъществявали „агресия 
срещу изразяването на помашка идентичност“ и че излагациите на 
Ефрем Моллов не са плод на собствената му некомпетентност, а про-
изтичат от проявената ксенофобия и расизъм на журналистите, както 
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и на всички учени, писатели и общественици, които му опонират, как-
во че според гарантираните им от международната общност права те 
също имат право на мнение. 

И тук – новият принос на ЕИ „Помак“ в европейското зако-
нодателство, а именно: ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА МНЕ-
НИЕ, НО КОГАТО МНЕНИЕТО НА „ПОМАК“, ДОРИ И НЕВЕЖ, 
СЕ СБЛЪСКА С МНЕНИЕ НА ДРУГ ЧОВЕК, ОСОБЕНО АКО Е 
УЧЕН, ТО ПО ПРЕЗУМПЦИЯ СЕ РАЗБИРА, ЧЕ „ПОМАКЪТ“ Е 
ПРАВ, ДОРИ КОГАТО Е КРИВ, ЗАЩОТО СПОРЕД МЕЖДУНА-
РОДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ИМА ПРАВО НА МНЕНИЕ, И АКО В 
СПОРА ГО ОБОРЯТ, ТОВА Е ДИСКРИМАНАЦИЯ, КСЕНОФО-
БИЯ, РАСИЗЪМ.

Трети детайл. Оказа се, че някакви потайни, мистични сили в 
нашата страна осъществяват „възпрепятстване на контактите на 
помашките активисти с международни институции“. Да видим 
как става това според както е описано в доклада: 

„На 11 ноември 2013 г. членовете на Европейски институт ПО-
МАК трябваше да бъдат изслушани от делегация на Комитета по 
наблюдение по прилагането на Рамковата конвенция за защита 
на националните малцинства към Съвета на Европа. Изслушване-
то бе насрочено за 14,00 часа в хотел „Арена ди Сердика“ в София. 
По този повод членовете на института се бяха събрали предния 
ден на редовно заседание във Велинград. На сутринта преди тръг-
ването за София се установи, че колата на председателя на инсти-
тута Ефрем Моллов е с нарязани гуми и одраскана, за което има 
образувано досъдебно производство, но без резултат досега. За-
ради инцидента и даването на показания в полицията групата за-
късня с десет минути за изслушването. Съвпадането на инцидента 
с изслушването и липсата на резултат от разследването ни дават 
основания да тълкуваме това като провокация, опит за сплашване 
и възпрепятстване на участието в този форум“.

Но работа на европейските политици ли е да четат това  
или – по-нататък – и оплакванията на Ефрем Моллов относно проб-
лемите в личния му бизнес, които, неизвестно защо, се представят 
като покушения срещу несъществуващата „помашка етническа 
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общност“? (Представяте ли си – една гръмко провъзгласяване на 
лични провали е стигнало дори до Брюксел! Какъв цинизъм!) А не 
се ли досеща тоз човек, че относно рязаните гуми на колата му във 
Велинград и счупеното стъкло на магазина му в Пловдив той и прия-
телчетата му също може да са сред заподозрените, защото най-вече 
те имат полза от медийния шум и въобще от всякакъв шум, особено 
когато на крака им е дошла европейска делегация...

Така, в общи линии се вижда, че докладът, започнал с витиева-
ти кьорфишеци, към края се превръща в нещо като... Ефрем пише за 
Ефрем. По точно – в плач Ефремов. Смешен плач (по Ботев).

П.П. Понеже говорихме за международни документи, които и 
България е подписала... 

Преди време Ефрем Моллов се прочу с това, че е плагиатствал (за 
плагиатството му може да прочетете в статията „Помаците“ – наслед-
ници на Кир II Велики или марсианци“10. Та ще му напомня чл. 17, ал. 
2 от Хартата на основните права на Европейския съюз (2007 г.), който 
гласи: „Интелектуалната собственост е защитена“. Това ще рече, 
че в рамките на ЕС плагиатството, т.е. кражбата на чужди текстове е 
престъпление. 

(Тъй като „помашкият език“ според Ефрем Моллов е стар език 
и в него няма еквивалент на по-нови думи и изрази като например 
„Пролетарии от всички страни, съединявайте се!“, което разбрахме 
пак от предаване на Коритаров (от 10.02.2013 г.)11, бих искала за „по-
маците“, дето знаят само „помашкия език“, да направя уточнение 
във връзка с израза „Интелектуалната собственост е защите-
на...“, че книгата на Хазрат Инаят Хан и статията на доц. Ели Сярова 
например, от които председателят на ЕИ „Помак“ е плагиатствал, са 
интелектуална собственост.)

10 Вж. на адрес: http://www.haskovo.net/news/120748/.
11 Вж. на адрес: http://www.youtube.com/watch?v=AZE-VKD90fE. 



ПОМАШКAТА КАРТА1

КОЙ И ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАИГРАВА  
С ИДЕНТИЧНОСТТА И ЕЗИКА  

НА БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ?

Борис Данков

Повече от 20 години в България продължава да се върти една и 
съща грамофонна плоча, да се повтарят едни и същи измислици и фал-
шификации, нагли лъжи на „наши и чужди“ антрополози и самозвани 
етнолози, публицисти и лингвисти за произхода, „националната иден-
тичност“ и езика на българите мохамедани. Продължава тиражира-
нето на псевдонаучни изследвания и версията за съществуванието на 
т.нар. „помашки етнос“. Не спират опитите за „доказване“ на... тур-
ския произход на българите мохамедани. Безцеремонно се натрапва 
измислицата за масови „български зверства“ срещу нашите сънарод-
ници с мюсюлманско вероизповедание. Повтарят се пантюркистките 
идеи за някакво „побратимяване“ между асимилираните „помаци“ 
в Турция и българите мохамедани. Натрапва се неоосманската визия 
за необходимостта от някаква ислямска цивилизация на Балканите, 
която щяла да донесе спокойствие и благоденствие на всички етноси 
под скиптъра на „модерна“ Турция.

Едновременно с това всеки опит за демаскиране на тези нагли 
спекулации и манипулации тутакси се представя като националистичес- 
ка параноя и плиткоумна ограниченост, патриотарско изтрещяване.

Изобретяване на... нов етнос

През изминалите 20 години самозвани „лидери“ и „идеолози“ на 
„помашката идея“ бълват един след друг свои „приноси“, в които 
лансират различни „гледни точки“ за обособяване на българите мо-
хамедани като отделен етнос. Тези съчинения са своеобразни „опип-
вания на почвата“ и подготовка за реализация на поредния неолибе-

1 Тракия, бр. 8, 27.04.2018, с. 5.
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рален „проект“, който напълно отговаря на турските неоосманистки 
кроежи и домогвания спрямо България и Балканите.

Още през 1991 г. турският псевдоисторик Хюсеин Мемишоглу 
в книгата си „Страници от историческото минало на помаците“ съчи-
нява някакъв си измислен от самия него „помашки език“. В 1993 г.  
създателят на така наречената Демократична партия на труда Камен 
Буров, след завръщането си от семинар в САЩ, лансира идеята за 
„обособяване на помашки етнос“. През 2006 г. новоизлюпеният ма-
кедонист Петър Япов издава книгата „Помаците“, в която прокарва 
теорията си за „отделен помашки етнос“. Известният със своите 
протурски изстъпления съосновател на ГЕРБ – Сезгин Мюмюн, още 
през 2008 г. заявява, че „помаците трябва да имат свободата да се 
самоопределят като отделен етнос“.

Тези стари и по-нови „идеи“ за обособяване на „помашки ет-
нос и език“ са „научно“ легитимирани от нашенски учени и социоло-
зи. Още 1997 г. от т.нар. Институт за източноевропейска хуманита-
ристика е осъществено „представително“ социологическо изследване 
в Родопите, според което 33 на сто от живеещите там мюсюлмани се 
самоопределят като „българи“, 62 на сто като „други“, а 5% – като 
„турци“. В 2011 г. пак там бившата надъхана седесарка проф. Евгения 
Иванова осъществява ново проучване, според което българите моха-
медани са 26 на сто, в графата „други“ се самоопределят 69 на сто, а 
като „турци“ – отново 5%.

При това и в двата случая се касае за социологически изследва-
ния. Първото – с извадка от 2445 души, а при второто са анкетирани 
850 души.

Върху по-горните резултати професорката политоложка от Нов 
български университет прави своите „фундаментални“ изводи, пуб-
ликувани по-късно в съставения от нея сборник „Помаците: версии за 
произход и съвременна идентичност“ (2014).

Според Евг. Иванова „се очертава все по-отчетлив процес за 
обособяване на отделен етнос, обхванал не само елитите, но все 
по-големи масиви от хора...“. Така професорката стига до „откри-
тието“, че в Родопите е започнал да се заформя... „помашки етнос“. 
На няколко пъти в своето писание тя припява мантрата, че това 
било... „трайна тенденция“. Година по-късно в сборника „Балкан-
ски форум“ (бр. 2, 2015 г.) Евг. Иванова уточнява, че войната на 
интерпретациите върху променливата идентичност на „помаците“ 



216 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

водела до... „възникваща тенденция на собствено етническо само-
съзнание“.

В най-новото си изследване върху „нагласите на мюсюлмани-
те“ (2016) тя установява, че „за българоезичните мюсюлмани ре-
лигията (т.е. ислямът – бел. Б. Д.) е идентичност и основание за 
престижност“. В интервю за печата (2017), пак върху резултатите 
от същото изследване, тя стига до извода, че „самоопределението на 
българооезичните мюсюлмани е толкова разнообразно, че е трудно 
да се намери обединителен термин“. Все пак откривателката на „по-
машкия етнос“ предпочита те да са „българоезични“, само и само за 
да не бъдат... българи. 

Това лавиране между понятията и термините на известната ан-
троположка съвсем не с случайно, тъй като тя тръгва да доказва своя-
та теза за „обособяващата се отделност, различност и другост“ 
на изобретения от нея „помашки етнос“ по презумпция. Имало вече 
тенденции и нагласи, които „по всяка вероятност“(!) щели да растат 
„пропорционално на апетитите за асимилация от едната или от 
другата мнозинствени общности“ – т.е. на турската и българската 
страна. Според професорката българите мохамедани в най-западната 
част на Родопите и в Пиринско се били... самоопределили като турци, 
макар да е добре известно, че това по-скоро е резултат от антибъл-
гарската религиозна и политическа инвазия в този регион. В своето 
изследване Евг. Иванова представя всички „изобретени“ хипотези 
(по-скоро измислици и фалшификации!), „доказващи“ небългарския 
произход на „помаците“, без да отрони нито дума за историческия 
факт, че се касае за изконно българско население, ислямизирано от 
османските завоеватели. Излиза, че днес българи се домогват да... 
асимилират българи, което е пълен нонсенс. А иначе възниква ес-
тественият и логичен въпрос защо професорката, подобно на врачка, 
бърза да обяви появата на въпросния „нов етнос“? – Заради самата 
„научна прецизност“, въпиющата неолиберална „модерност“ или 
поради някаква трета, господ знае каква причина?...

Тора Бора и... Зеленгора

...Не, не става дума за митичното скривалище на Осама Бин Ла-
ден, а по-скоро за стоицизма на този тайнствен момък Георги Зелен-
гора, чието презиме (или псевдоним) по някаква случайност съвпада 
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с названието на най-високата планина в Босна и Херцеговина. Или 
по-точно – за упорството, с което той проповядва своите антибългар-
ски тези, като разпалва етническа омраза и фанатично обругаване на 
нашата страна и парадира с някаква си своя „османистка“, във всеки 
случай небългарска национална принадлежност. 

Доста странна е „научната“ кариера на този самозван „етнолог“ и 
проповедник на политическа ненавист и садо-мазохистично българом-
разие. В края на 90-те години той завършва история в Софийския уни-
верситет, след което се посвещава на „научна“ дейност. През 2002 г. 
защитава докторат върху тема за съдбата на малоазийските българи, 
но в 2009 г. рязко „сменя курса“, като започва „теренни проучвания“ 
в нашата южна съседка върху идентичността и езика на... „турските 
помаци“. Тази тема се оказва истинска „златна находка“ за амбици-
озния „учен“. Следват неговите неизброими воаяжи до Турция. Там 
той „изследва“ над 100 селища, като участва в „научни“ симпозиуми и 
дейността на създадената в нашата южна съседка помашка фондация 
PODEF. 

Но кой го финансира?
...В 2012 година излиза на български език книгата му „Помаците 

в Турция“, която през 2017 г. е издадена на турски език в Турция и 
определена от тамошните „специалисти“ като истинска „победа“ за 
нейния автор. През 2013 г. Зеленгора е сред отявлените привържени-
ци на Европейския институт „Помак“ и неосъществения политически 
проект „Партия „Помак“ , както и главен редактор на електронния 
сайт „Европомак“.

Но неговият „звезден час“ са поредицата публикации на „по-
машка тема“, в които той громи българите и българската държава за 
тяхното... насилие над „помаците“. През 2013 г. в сп. „Либерален 
преглед“ излиза статията му „Българи ли са помаците и куп други 
въпроси“, в която той афишира своята недвусмислена антибългарска 
теза:

„Няма как да сме обединени върху принципа всички сме бълга-
ри, защото някои не сме…“.

Според Г. Зеленгора „България за помаците е само техен био-
логически родител“, който ги е изоставил. И още – тя е „мултикул-
турна държава, която единствено като такава може да оцелее 
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в бъдещето“. Върхът на антибългарската ненавист на автора е не-
говата статия „Балканската война – масова смърт и етническо про-
чистване“ („Либерален преглед“, 2013 г.). В нея, върху основата на 
манипулираната демографска статистика, Г. Зеленгора „доказва“, че 
войната не е никаква „победа“ за България, а „едно от най-големите 
престъпления, които нашата (?!) държава е извършвала“. Според 
него по време на Балканската война страната ни е извършила „масови 
убийства и принудително изселване на стотици хиляди хора“. 

Тази инсинуация за някакво си „етническо прочистване“ той 
повтаря през 2015 г. на срещата с активисти на фондация PODEF в 
Турция и по-късно на 5 април 2017 г. по време на организирания от 
фондацията симпозиум, на който се изнасят доклади за някаква си 
мнима „българизация на помаците“. Тогава е и прожекцията на „до-
кументалния“ филм на Г. Зеленгора „Помашки сълзи“, който е сво-
еобразно повторение на неговите антибългарски мантри. На 3 май 
2017 г. в Червената къща в София е организирана режисирана дис-
кусия върху филма, по време на която заедно със свои съмишленици 
той „доказва“ наличието на „помашки етнос“ и „помашки език“ в 
България.

Турските сценарии и стратегии

Колкото до турските сценарии и стратегии по „помашкия проб-
лем“, те са почти непроменени. 

През 2012 г. в своя скандален доклад, изнесен в Смолян, турски-
ят професор Ахмед Гюншен обявява, че „помаците са потомци на 
хуни, авари, кумани и печенези“, които нямат нищо общо с българите. 
И още, че „те принадлежат на турската история и култура“. 

През 2016 г. в електронния сайт на Центъра за стратегически 
изследвания Rumeli Balkan е публикуван актуализиран вариант на 
този пантюркистки опус на Гюншен, в който се твърди, че „помаци-
те били обект на „претенции“ от страна на българи, гърци, маке-
донци и сърби“. В османските източници нямало информация, че те 
са българи и пр. Те били само мюсюлмани и „преди всичко – турци“. 

Прочее, подобни тези и хипотези продължават да се тиражират 
в съседна Турция. 

Илхан Токсюз например повтаря „откритието“, че „турците са 
дошли на Балканите преди османлиите“ и че „помаците“ са част от 
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тази етническа вълна, предшестваща „появата на българите и бъл-
гарската държава“. 

Ерхан Девансевар смята, че „помаците са истински турци“. 
Туран Езган повтаря измислицата, че „помашките турци са 

били подложени на зрелищни убийства и нечовешки зверства“.

Псевдонаучните фалшификации и измислици

на турските учени и стратези са ясни. Те не са нищо повече от про-
дължение на пантюркистките амбиции и неоосманските стремежи за 
възстановяване на мултиетническата, мюсюлманска „хармония“ на 
Балканите.

Учудващ е обаче „научният“ замах на нашенските антрополози 
и етнолози. 

Повече от странни са псевдонаучните метаморфози на изобре-
тателката на „помашкия етнос“ Евгения Иванова, които реално об-
служват споменатите амбиции и кроежи на турските неоосманисти. 

Жалък е клиничният садо-мазохизъм на Г. Зеленгора, с който 
той се стреми на всяка цена да „докаже“ българските „зверства“ над 
българите мохамедани по време на Баланската война. Прочее, в своя 
фейсбук профил той в някаква степен обяснява своята позиция чрез 
декларираната си национална идентичност: „Ние всички сме осман-
ци. Гърците и те са османци...“.

Ако самият Зеленгора е „османлия“ – пита се в задачката, – как-
во прави в България? 

Доколкото ни е известно такива като него е имало по български-
те земи до 1878 г. , но годината сега е 2018. 

Така е обаче, когато една държава е разграден двор, а народът 
є – стадо без кучета. Тъй близо 20 години неолиберални политолози и 
ориенталски дервиши си разиграват коня пред очите на родните спе-
циални служби, магистрати и управници. 

Имаме Конституция и закони, а няма кой да ги спазва. 
Имаме БАН, а няма научна критика. 
Имаме държава, а къде е тя?...





ДЕКЛАРАЦИИ  
НА ДРУЖБА „РОДИНА“
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Българомохамеданската културно-просветна и благотворителна 
дружба „Родина“ е движение на българите мохамедани в Родопите за 
културно издигане и приобщаване към българската нация. Нейните уч-
редители и многобройни членове целят да дадат отпор срещу засиления 
натиск от страна на протурски и фанатизирани ислямски кръгове за 
откъсване на българите мохамедани от българската нация. Създадена 
е на 3 май 1937 г. по инициатива на 22-годишния Ариф Бейски (Камен 
Боляров), на 20 младежи българи мохамедани и двама християни – Пе-
тър Маринов и учителят Г. Петров. Деен съратник на движението през 
целия период на съществуването му е родопският общественик Христо 
Караманджуков. Характерът на организацията е културно-просветен и 
благотворителен. Целта є според приетия устав е: 

„Да работи за взаимното опознаване, сближение и подпома-
гане между българите мохамедани и българите християни в Ро-
допската област; да събужда и развива народностното чувство 
у българите от мохамеданско вероизповедание; да съдейства за 
стопанското и икономическото издигане на Родопския край“.

Членове на Дружба „Родина“ (наричат ги родинци) са хора с раз-
лични професии и социално положение – селяни, занаятчии, учители, 
мюсюлмански духовници, търговци, земеделци, интелектуалци и писа-
тели. Политическите им пристрастия също са различни, но не влияят 
на дейността им в организацията; мохамеданската им вяра е непри-
косновена. Основателите работят със съзнанието, че движението им 
е продължение на българския възрожденски процес. През 1938 г. към 
движението се присъединява 20-годишния Мехмед Дервишев (Свето-
слав Духовников) имам в родното си с. Търън. Последват го десетки 
други имами и ходжи.

Организацията се разраства бързо. За две-три години клонове 
на Дружба „Родина“ възникват в около 40 села в Смолянско, в Злато-
град, Мадан, Рудозем, Ардинско, Неврокопско и Пещерско. Първите 

ДРУЖБА „РОДИНА“ 
КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ
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прояви на организацията са културни и благотворителни – вечеринки, 
театрални представления, ограмотителни курсове, екскурзии, подпо-
магане на даровити деца и др. С протокол № 13 от 10 януари 1938 г. 
песента „Мила Родино“ е одобрена за химн (възпев) на Дружба „Ро-
дина“ – едва след 1964 г. тя става химн на България и до днес. 

След 9 септември 1944 г. завоеванията на движението в култу-
рен и просветителски план са унищожени. Дейците на организацията 
са обявени за „фашисти“. Възстановено е носенето на фесовете, чал-
мите и фереджетата. Архивът на Дружба „Родина“ е иззет, а актив-
ните членове са подложени на тормоз и гонения, някои са изпратени 
в лагери. От 1945 г. започва и постепенният процес на връщане на 
турско-арабските имена на българите мохамедани. Официалното ре-
шение за закриване на Дружба „Родина“ е взето на Конференцията по 
българомохамеданския въпрос, свикана от Дирекцията по вероизпо-
веданията на 16 и 17 август 1947 г. в София.

След 1989 г. националистическите протурски кръгове в Бълга-
рия отново се заеха да турчеят българите мохамедани. В някои джамии 
се води и до днес антибългарска и протурска пропаганда. Религиозни 
фанатици и протурски действащи политици с мълчаливото съгласие 
на някои български партии оказват административен, икономически 
и психологически натиск над българите мохамедани, които изразяват 
родолюбиви настроения. Като отпор на тази политика на 1 ноември 
2009 г. патриотично настроените българи мохамедани от Родопите 
и Пиринско, подкрепяни от свои братя християни, възстановиха на 
старите принципи Дружба „Родина“ под същото име и със същите 
цели и задачи. При царящото безразличие от страна на държавните 
институции и всички политически партии по тези въпроси очакваме 
възстановената Дружба „Родина“ да извади българското общество от 
летаргията и безхаберието.
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Призив при учредяването на Дружба „Родина“ на 1 ноември 
2009 г. в Аулата на Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“

Скъпи братя и сестри, българи!
Ние сме представители на онези българи мохамедани, които осъзна-

то определяме себе си като неразделна част от българската нация! Нам е 
чуждо „помачеенето“ и отхвърляме пагубното „турчеене“, което се насажда 
сред еднородните ни братя и сестри.

Горчива беше съдбата ни под ятагана на чуждоземния завое вател и 
горчиво е битието ни като „ничии“ в свободна България. Но ние днес горещо 
подкрепяме своите майки и бащи, които из страдаха възраждането ни като 
българи.

Изказваме своето преклонение пред делото и саможертвата на дей-
ците на старата Дружба „Родина“ и заедно с наши съратници българи хрис-
тияни от днес, 1 ноември 2009 г., Ден на народните будители, възстановява-
ме организацията.

Нашата държава допусна грешки и причини трагедии, но ние проща-
ваме, защото българската ни Родина е свята и единствена!

Някои леят сълзи за „нарушените ни права“ – не са нужни! Ние сме 
щастливи в битието си на българи.

Братя и сестри, българи!
Дошло е време да се обърнем към вас за подкрепа и едино действие. 

Това е нужно, за да спрем опитите за откъсване на бъл гарите мохамедани 
от българската нация, да спрат дебългаризацията и турцизацията на цели 
селища. Този процес минава пред вашите очи и през нашите сърца...

Скъпи наши сестри християнки,
Обръщаме се към вас като жени в беда. За много от нас живо тът се 

превръща в средновековен кошмар. Дъщерите ни живеят двойствен живот. 

ПРИЗИВ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ДРУЖБА „РОДИНА“  
НА 1 НОЕМВРИ 2009 Г.
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Те искат да са жени на XXI век, а част от тях са принудени да се правят на 
кадъни от времената на робството...

Над нас тегне презрителното название „помаци“, сякаш не сме дос-
тойни да ни наричате българи. Защо трябва да се противопо ставяме като 
християни и мохамедани? Да спрем тази инерция от годините на робството!

Дошло е време да живеем като едно семейство и здраво да работим 
за доброто на майка България и на Европейския съюз!

От Учредителното събрание на Дружба „Родина“ 
1.11.2009 г., София 
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Призив към народа на България

Скъпи братя и сестри, българи!
Ние сме представители на онези българи мохамедани, които осъзнато 

се определяме като неразделна част от българската нация! Нам е чуждо 
„помачеенето“ и отхвърляме пагубното „турчеене“, което се насажда дори 
днес, в XXI в., сред еднородните ни братя и сестри.

Горчива бе съдбата на родовете ни под ятагана на чуждоземния завое- 
вател и горчиво е битието ни на „ничии“ в свободна България. Но днес ние 
горещо подкрепяме своите майки и бащи, които изстрадаха осъзнаването 
ни като българи.

Прекланяме се пред делото и саможертвата на дейците от стара-
та Дружба „Родина“ и заедно с наши съратници българи християни от  
1 ноември 2009 г. – Ден на народните будители, възстановихме органи-
зацията.

Нашата държава допусна грешки спрямо нас и причини трагедии, но 
ние є прощаваме, защото България е нашата свята и единствена родина!

Някои хора показно леят сълзи за „нарушените ни права“. Това са 
ненужни сълзи, защото сме щастливи в битието си на българи, с нашите 
български и мюсюлмански имена.

Братя и сестри, българи!
Обръщаме се към вас за подкрепа и единодействие срещу опитите за 

откъсване на българите мохамедани от българската нация, както и срещу 
дебългаризацията и турцизацията на цели селища. Този процес се развива 
пред очите ни и тревожи нашите сърца. В някои райони нашите братя и сес-
три успяват да се съхранят като българи, другаде обаче не успяват, защото 
са подложени на постоянен морален, религиозен, политически и икономи-
чески натиск. Мощната пропагандна машина, поддържана от чуждестранни 
централи и от техните слуги у нас, допълнително сломява съпротивата им. 
За това способстват и онези политици, които, отдадени на партийни и лични 

ПРИЗИВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА ДРУЖБА „РОДИНА“, 2010 Г.
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интереси, с безразличие наблюдават разиграващата се драма. Чувстваме 
се предадени.

Скъпи наши сестри християнки,
Ние се обръщаме към вас като жени, изпаднали в беда. За много от 

нас животът все повече се превръща в средновековен кошмар. Дъщерите 
ни живеят двойствен живот – те искат да живеят като жени на XXI век, но 
част от тях са принудени да се правят на кадъни от времената на робството.

Време е да чуете нашия глас!
Ние сме ваши братя и сестри!
Да не допуснем ново време разделно и да се обединим!
Над нас тегне презрителното название „помаци“, сякаш сме недо-

стойни да ни наричат българи. Защо трябва да ни делят на християни и 
мохамедани? Искаме да спрем тази инерция от годините на робството!

Време е да заживеем като едно семейство и здраво да работим за 
доброто на нашата родина България и на Европейския съюз!

От Общото събрание на Дружба „Родина“ 
31.10.2010 г., София
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Декларация на Общото събрание  
на Дружба „Родина“ по повод навършването 

на 100 години от началото на Балканската война 1912 г.

През 2012 г. България тържествено чества 100 години от по-
бедоносната Балканска война, донесла поражение на Османската империя 
и освобождение за намиращите се под нейна власт бъл гарски земи в Родо-
пите, Македония и Тракия.

Мирното българско население помни свидните жертви и стра данията, 
понесени във войната. Заедно с панически оттеглящата се османска армия 
хиляди българи мохамедани доброволно или насилствено напускат бащини-
те си огнища и се преселват в Ос манската империя. В границите на днешна 
Република Турция тех ните потомци са асимилирани и турцизирани, като са 
им наложе ни ограничения да говорят на майчиния си български език.

По време на Балканската война много българи мохамедани посрещат 
българската армия като освободител и се включват в редовете є. Някои от 
тях си връщат по собствено желание хрис тиянската вяра и сменят своите 
османо-турски имена с български, други запазват имената и вероизповеда-
нието си.

Над една трета част от нашите кръвни братя и сестри българи моха-
медани е извършена насилствена християнизация и смяна на имената от 
български военни части, свещеници и чети на ВМРО. Тези събития са оста-
нали в историята и в паметта ни под името „кръстилка“.

Нека осъзнаем, че тази драма за българския народ е резултат от раз-
делянето ни на християни и мохамедани и от последвалото противопоставя-
не, насаждано през вековете от завоевателя. Ние бяхме хвърлени едни сре-
щу други и със сляпа братоубийствена мъст се избивахме взаимно, особено 
по време и след трагичните дни на Априлското въстание от 1876 г.

Сто години по-късно ние, наследници на старата дружба „Роди на“ 
(1937–1944) и дейци и съратници на възстановената Българо мохамеданска 
културно-просветна организация дружба „Родина“:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА ДРУЖБА „РОДИНА“, 2012 Г.
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– остро осъждаме фалшификациите за участие на Българската армия 
в издевателства над мирното население;

– не приемаме непоследователната и противоречива политика на 
българската държава към българите мохамедани и актовете на насилствена 
смяна на техните имена и вяра;

– отхвърляме политиката на асимилация и турцизация на бъл гарите 
мохамедани, които живеят на територията на Република Турция, както и 
ограниченията да говорят и изучават майчиния си български език.

Обръщаме се към българските и турските историци да изслед ват 
обективно както този драматичен период, оставил дълбоки следи в съзна-
нието на българите мохамедани, така и по-сетнеш ната им съдба до наши 
дни на териториите на Република Бълга рия и Република Турция.

Нашият призив към българските и турските държавни власти, българ-
ските и турските политици, българските и турските наци оналисти и религи-
озните водачи на двете вероизповедания е да престанат да злоупотребяват 
с българите мохамедани, обърквани и потъпквани както по време на осман-
ското иго, така и по-късно от възстановената българска държава и от Репуб-
лика Турция, да осигурят и гарантират правото им на самоопределение.

Отправяме апел към всички сънародници: Нека помним тези събития 
и преклоним глава пред паметта на всички невинни жерт ви! Да не търсим 
отмъщение, но и да не забравяме!

Нека всички българи: християни, мохамедани или с друго ве-
роизповедание, независимо от това къде живеем – в България или по целия 
свят, да си подадем ръка и, обединени, да работим за просперитета на на-
шата родина Република България.

4.11.2012 г., София
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Факсимиле на декларацията

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ХАСАН АЙВАЗ,  
БИВШ ГЛАВЕН МЮФТИЯ НА НЕВРОКОПСКА ОБЛАСТ,  

5 ноември 2012 г., БТА, София
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Декларация на Общото събрание на Дружба „Родина“, 
 27 октомври 2013 г.

Ние, участниците в Общото събрание на сдружение „Дружба Родина“, 
заявяваме, че членовете на нашата организация – български граждани от 
различни вероизповедания, уважаваме религиозните убеждения на всеки 
наш сънародник.

Ние подчертаваме, че всеки има право свободно да избира своето 
име. Осъждаме насилственото налагане на имена, било християнски, било 
турско-арабски или други чрез административен, икономически или психо-
логически натиск. Известно е, че свещеният Коран и светата Библия оста-
вят свобода на вярващите какви имена да избират. Така както мюсюлма-
ните в Албания, Иран или Индонезия носят свои национални имена, така и 
много българи, изповядващи исляма, носят гордо своите български имена.

Ние призоваваме всички наши сънародници да не употребяваме пре-
зрителни прозвища като „помаци“, „каури“, „фесове“ и други подобни, а да се 
обединяваме под знамето на България – нашата скъпа родина.

Очакваме и изискваме от духовните водачи на религиозните изпове-
дания в България да ни водят мъдро по пътя на разбирателството, мира и 
прогреса!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
НА ДРУЖБА „РОДИНА“, 2013 Г.
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Факсимиле на призива, с. 1

ПРИЗИВ НА ДРУЖБА „РОДИНА“
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Факсимиле на призива, с. 2
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ПРИЗИВ ЗА ЧОВЕЧНОСТ И РОДОЛЮБИЕ 

Уважаеми българи, наши сънародници!
Желаем да запознаем нацията с нашата трагедия.
Ние сме деца, внуци и правнуци – на онези родолюбиви мъже и жени 

от Родопите, които в периода 1937–1944 г. издигнаха знамето на Дружба 
„Родина“ – организация на българите мохамедани, борещи се за единение с 
единокръвните си братя християни. Нейни членове бяха стотици обикновени 
трудови хора – селяни и работници, учители и десетки мюсюлмански духов-
ници – ходжи, имами и мюфтии, вярващи в Аллах и патриоти на България.

Нашите бащи, които тогава бяха 20-годишни младежи, избраха за 
химн на Дружба „Родина“ песента „Мила родино, ти си земен рай“, която 
през 1964 г. стана химн на Народна република България. Те искаха да огра-
мотят и просветят своите братя и сестри в дебрите на древната планина, да 
подобрят значително техния окаян бит, да осигурят за тях надеждна меди-
цинска помощ, да освободят жената от оковите на догматизма и остатъците 
от робството, да я направят равноправен член на обществото. На първата 
българомохамеданска вечеринка в Смолян след учредяването на Дружба 
„Родина“ през 1937 г. нейният инициатор и председател Ариф Бейски (по-
късно Камен Боляров) произнася знаменателно слово, което завършва с 
думите: „Време е всеки един от нас да изостави своите прости разбирания 
и да заживее редом с нашите събратя и целия български народ, да зажи-
вее с неговата култура, копнежи и идеали, защото въпреки религиозните 
различия ние сме чада на едно общо отечество, на една обща родина, за-
щото България е наша родина, тя ни е родила и откърмила и ние трябва да 
я обичаме повече от себе си, да работим за нейния напредък и да я пазим 
като очите си. Само тогава ние ще бъдем достойни синове на своята роди-
на, когато с всичките си сили заработим за нейния напредък, за да я видим 
могъща и велика, тъй както е била някога“.

ВИЖДАТЕ ЛИ НЕЩО ЛОШО В ТОВА?
Камен Боляров е от заможен произход, но с леви убеждения и през 

1942 г. става член на нелегалната Българска комунистическа партия. Вид-
ният деец на организацията Сюлейман Фисински (по-късно Симеон Фисин-
ски) загива като партизанин на Милеви скали. Организацията е обвинявана 
в разпространение на комунизъм от някои представители на властта преди 
1944 г. А след 1944 г. представители на новата власт започват да я обвиня-
ват във фашизъм!
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ЧУВАЛИ ЛИ СТЕ ЗА ТАКОВА БЕЗУМИЕ?
Народният съд привлича като обвиняеми отговорни дейци на Друж-

ба „Родина“, но скоро ги освобождава, защото те, според протоколите, из-
вършвали полезна дейност.

Камен Боляров, който за българите, изповядващи исляма, и за всич-
ки нас е като един Васил Левски, е осъден на смърт в процес „а ла Трайчо 
Костов“ и е ликвидиран през 1951 г. в Пловдивския затвор, но през 1986 г. 
е оневинен и реабилитиран от Наказателната колегия на Върховния съд на 
НРБ. Можете ли да си представите драмата на неговото семейство? Може-
те ли да си представите каква загуба е неговата смърт за родопчани и за 
България?

НАШИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЖИВЯХА СТОИЧЕСКИ ВСИЧКИ ТЕЗИ 
ИЗПИТАНИЯ, НО ОСТАНАХА ВЕРНИ НА БЪЛГАРИЯ И СЪХРАНИХА ЛЮ-
БОВТА СИ КЪМ НЕЯ!

Сем. Стоил Кумецови, сем. Маню Шаркови, сем. Асен Зерови, сем. 
Петър Маринови, сем. Бойчо Огнянови и мн. други.

Днес, за огромно наше огорчение, се появиха лица, които, обсебени 
от манията да политиканстват, си позволяват да хвърлят тежки клевети и да 
мърсят паметта на нашите предци, като безотговорно и безсъвестно ги на-
ричат фашисти – клише спрямо тях от най-тъмните времена на тоталитариз-
ма и „инструмент“ за манипулация от страна на най-ретроградните дейци на 
комунистическата партия. Няма ли да има край тази наша трагедия? Не сме 
ли още прекрачили в XXI век? Докога ще разпъват на кръст душите ни? Да, 
за гаврата с паметта на дедите ни ще търсим отговорност – човешка, поли-
тическа и съдебна! Но да оставим настрана личното, макар че за нас това е 
твърде мъчително и трудно. Тревожното е, че днешните хулители на нашите 
предци се стремят да осквернят чистите им идеали в очите на съвременните 
българи и на чуждестранните партньори на България, като по този начин 
вредят на нацията и преследват нечисти политически цели. Нищо чудно да 
обслужват и чужди геополитически интереси.

Призоваваме всички честни българи – мюсюлмани и християни, да се 
обединяваме в защита на България по примера на родолюбивата, уникална 
по характера си Дружба „Родина“.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
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ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА ДРУЖБА „РОДИНА”, 2014 Г.

Факсимиле на обръщението, с. 1
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Факсимиле на обръщението, с. 2
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Факсимиле на обръщението, с. 3
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Факсимиле на обръщението, с. 4
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Факсимиле на контратитула  
на книгата

Факсимиле на титула на книгата

Приложение 1. Страници от книгата на Ефрем Моллов „Има ли бъдеще Ве-
лика Булгария или защо бе скрита историята на помаците“, Смолян, 
2012



242 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ242 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

Факсимиле на с. 141 от книгата 
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Факсимиле на с. 142 от книгата 
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Факсимиле на с. 143 от книгата 
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Факсимиле на с. 144 от книгата 
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Факсимиле на с. 145 от книгата 



ДЕКЛАРАЦИИ  НА ДРУЖБА „РОДИНА“ • 247

Факсимиле на с. 146 от книгата 
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Приложение 2. Страници от книгата на Хюсеин Мемишоглу „Страници от 
историческото минало на помаците“, Анкара, 1991 

Факсимиле на първа и четвърта корица на книгата

Факсимиле на контратитула и съдържанието на книгата
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Факсимиле на с. 42 от книгата
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Факсимиле на с. 43 от книгата
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Факсимиле на с. 44 от книгата
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Факсимиле на с. 45 от книгата
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Факсимиле на четвърта и първа корица на книгата (на английски език)

Приложение 3. Корици на книгата на Хюсеин Мемишогру „Страници от ис-
торическото минало на помаците“ на английски език (Анкара, 1991)  
и на турски език (Истанбул, 2005)
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Факсимиле на четвърта и първа корица на книгата (на турски език) 
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Приложение 4. Страници от сборника „Турците в България. История, тра-
диции, култура“, София, 2012

Факсимиле на контратитула на книгата
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Факсимиле на с. 20 от книгата

Факсимиле на корицата 
на книгата
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Приложение 5. Страници от книгата на Илкер Алп „Българските зверства. 
Документи и фотографии“

Факсимиле на корицата (на турски 
език),1990 г.

Факсимиле на корицата (на англий-
ски език), 1988 г.

Факсимиле на контратитула на 
книгата

Факсимиле на титулната страни-
ца на книгата
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На с. 139 – карта, на която в гра-
ниците на Родопите са включе-
ни Ихтиман и Самоков, където  
„...българите изклали турците, от-
казващи да се българизират, без 
оглед на пол и възраст в периода 
1968–1972 г.“. 

Факсимиле на с. 139 от книгата (на английски език). 
В рамка тук и нататък е представен превод на части от текстовете с лъжите
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На с. 140: „...120-и пехотен полк е 
„прочиствал“ Дьовлен, 27-и пе-
хотен полк от Татарпазарджик и 
39-и пехотен полк от Неврокоп и 
8-и пехотен полк са извършили 
кланета в обозначените зони в 
периода 14–18 март 1972 г.“.

На с. 140 е поместено е твърдението, че 
„български самолети са разпръснали от-
ровен газ на оградените със знака (+) ра-
йони, убивайки от 8 до 10 хиляди турци в 
периода 18–20 юни 1972 г.“.

Факсимиле на с. 140 от книгата
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На с. 147: „...на 14 март 1972 г. хиляди невинни турци са изклани от 
атакуващия 8-и пехотен полк“.

Факсимиле на с. 147 от книгата
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С. 148: „...Въоръжени войски от Филипи (Пловдив – бел. прев.) и Дупница 
са изпратени в Дьовлен, Доспат и Барутин, ограбвайки много турски села 
и убивайки хиляди турци, в това число жени, мъже и деца без разлика“.

Факсимиле на с. 148 от книгата
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На с. 149: Снимка на „избитите деца“ до язовир „Доспат“ на 18 март 1972 г., 
изредени поименно: Низаметин Хафиз, Реджеп Тахир, Абдула Начъ, Мех-
мет Молла Али, Шукри Ибрахим Савшилиова, Халил Черкез, Решид Кар-
талоглу, Салих Чафер и Хасан Дервишоглу от Доспат.

Факсимиле на с. 149 от книгата
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На с. 152: „...През март 1972 г. от 21-ви пехотен полк са избити турски деца 
от началното училище в с. Надарча, Смолянско...“

Факсимиле на с. 152 от книгата
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На с. 153: Снимка на „...Барутин, историческо турско село, преди да 
бъде разрушено от червените варвари: 85 % от населението е изклано 
в продължение на 4–5 дни в периода 14–18 март 1972 г.“.

Факсимиле на с. 153 на книгата
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На с. 156: „...Труповете на хиляди турци, избити с отровен газ...  

от Банско, Разлог, Белица, Якоруда, Самоков, Чепен и Бабяк...“.

Факсимиле на с. 156 от книгата
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На с. 159: „Жителите на село Мугла“, ...атакувано от 21-и пехотен полк на 
14 март 1972 г. Селото е разграбено, а жителите – избити без разлика на 
пол. Оцелелите се скрили в планината“.

Факсимиле на с. 159 от книгата
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На с. 160: „...1850 трупа на поединично избити са хвърлени в язовир  
„Доспат“...“

Факсимиле на с. 160 от книгата
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На с 163: Снимка на с. Годешево, „...атакувано от 39-и пехотен полк от 
Неврокоп на 15 март 1972 г. и отново през май и юни. Стотици турци са 
избити. 15 или 16 селяни се спасяват в Гърция“.

Факсимиле на с. 163 от книгата
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Приложение 6. Писмо на Дружба „Родина“ до Фондация за свободата  
„Фридрих Науман“, Нов български университет и др. 

Факсимиле на писмото
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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА ДРУЖБА „РОДИНА“, 2015 Г.

Факсимиле на обръщението, с. 11 
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Факсимиле на обръщението, с. 2 
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Факсимиле на обръщението, с. 3 



КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  
НА ДРУЖБА „РОДИНА“





1. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО  

НА ПОНЯТИЕТО „ПОМАШКИ ЕТНОС“
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Факсимиле на писмото, с. 1

1.1. ОТКРИТО ПИСМО на Дружба „Родина“ до Бойко Борисов,  
министър-председател на Република България, и др.  
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ДРУЖБА „РОДИНА“
Изх. № 2/14.09.2010 г.

ОТКРИТО ПИСМО

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ –  
Министър-председател на Р България 

ДО Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ –  
Министър на културата 

ДО Г-ЖА ИВАНКА ТАУШАНОВА –  
Областен управител на Кърджали 

ДО Г-ЖА МАРИАНА КОЦЕВА –  
Председател на НСИ

На 21–22 август 2010 г. във Варна за пети път беше проведен ста-

налият традиционен за града Национален фестивал на етносите в Бълга-

рия. Събитието беше открито от ръководителя на Представителството 

на Европейската комисия в България г-жа Зинаида Златанова. Състоя 

се под патронажа на Министерството на културата и Община Варна. На-

ред с различните етнически групи беше обявено и участие на предста-

вители на „помашки“ етнос! Проява на недопустима некомпетентност ли 

е това или „неволна“ грешка, обслужваща чужди на страната ни интере-

си? Етносите в България са изброени и представени в Националния съ-

вет по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет на Репу-

блика България. Експертите в Министерството на културата, каквато е и  

г-жа Силва Хачерян, би трябвало да знаят това или поне да направят справ-

ка, преди да отправят поздравителен адрес от името на заместник-минис-

тър Дерелиев към несъществуваща етническа група. Подведен ли е замест-

ник-министърът?

Наскоро в село Чакаларово, община Кирково, по инициатива на об-

ластният управител на Кърджали г-жа Иванка Таушанова бе организирана 

среща с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Тя бе обя-

вена като разговор с „помашката общност“ в селото. Кого обслужва подобно 

недоглеждане – дали гръцката държава, която се стреми да заличи бълга-
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Факсимиле на писмото, с. 2
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рите в Северна Гърция, като ги представя за „помашка“, т.е. небългарска 

общност с „помашки език и граматика“, или ислямисти, които упорито се 

стремят да подменят българската ни същност с турска, като спекулират с 

мюсюлманския религиозен фактор. Подобно флиртуване с хората с цел из-

вличане на политически дивиденти е твърде късогледо.

Още един ярък пример за „подхлъзване“ на държавата в историчес-

ки погрешна и вредна за единството на нацията посока са материалите по 

преброяване на населението в Република България. В графата „етническа 

принадлежност“ е предвидена опция „българомохамедани“, наред с „турци“, 

„роми“, „арменци“, „евреи“. На практика тази религиозна група е приравнена 

с отделен от българския народ етнос. Ние бихме запитали ръководството на 

Националния статистически институт защо няма отделни графи например 

за българи православни, българи католици и българи атеисти, за роми мо-

хамедани и роми християни или турци християни, защото и турци християни 

наистина съществуват? Заявяваме, че има сбъркана философия на подхода 

при подготовка на въпросника. НЕ БИВА ДА СЕ СМЕСВА РЕЛИГИОЗНА С 

ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ!

Ние, българи мохамедани от различни краища на България, последо-

ватели на идеите на родолюбивата българомохамеданска културно-просвет-

на организация Дружба „Родина“, остро и категорично протестираме срещу 

нашето представяне като принадлежащи към несъществуващ „помашки“ 

етнос и отделянето ни по този начин от българската народност. Считаме за 

недопустимо религиозната принадлежност на българите мохамедани да се 

интерпретира като етноопределящ фактор. Поради това настояваме пред 

българските и европейските институции ние да бъдем назовавани българи. 

Прозвището „помак“ е обидно и утвърждаването му се върши от противници 

на единството на българската нация, които спекулират с европейската по-

литика за толерантност, провеждана под надслов „За различността. Против 

дискриминацията“. Точно това назоваване е дискриминация!

Измежду нас, българите мохамедани, има заслепени от чуждата про-

паганда и от религиозен фанатизъм хора, а някои са откровени врагове на 

народа ни. Ние се разграничаваме от тях.

Ние, обединени българи мохамедани и българи християни, апелираме 

също така към отговорните фактори в държавните ни институции и всички 
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Факсимиле от писмото, с. 3
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българи да се обърнем с отворени очи към фактите от националната ни ис-

тория, за да запазим българската идентичност и целостта на българската 

нация в единното европейско пространство.

Сдружение Дружба „Родина“:

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ (п):

Акад. Георги Марков Зарко Маринов Манчо Джуркин

СЕКРЕТАРИ (п):

Петко Колев Димитър Димитров 
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Факсимиле от писмото, с. 4
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Факсимиле от писмото, с. 5
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Факсимиле на писмото, с. 1

1.2. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Иванка Таушанова,  
областен управител на Кърджали
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Приложение 1. Програма за посещението на министър Симеон Дянков

Събота ...

17:00 – 18:00 Село Чакаларово – среща с 
хората (помашко население), възможности за 
алтернативно земеделие (отглеждане на пипер),  
посещение на местния пазар, обещан и  
недостроен от ДПС, проблеми с водата

Факсимиле на програмата
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Приложение 2. Публикация във в. „Нов живот“1

Копие на публикацията от интернет  

1 Георги Кулов. ГЕРБ губи българомохамеданите в Кирково. – В: Нов живот. 
31.08.2010; вж. и: Кърджали. BGVESTINET, 31.08.2010, на адрес: http://www.
kardjali.bgvesti.net/news/67861/gerb-gubi-blgaromokhamedanite-v-kirkovo.
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Факсимиле на писмото на френски език

1.3. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Каролин Жиле –  
Радио „Франс“
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НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА КАРОЛИН ЖИЛЕ  
РАДИО „ФРАНС“, 2013 Г.

Уважаема госпожо Жиле,
Изпращаме Ви това писмо като членове на неправителствената орга-

низация с нестопанска цел Дружба „Родина“. В нея участват българи както 
с мюсюлманско, така и с християнско изповедание.

След като се запознахме с Вашата публикация, озаглавена „Гергана: 
най-старите мюсюлмани в Европа“, ни направи впечатление следното:

При осъщественото пътуване в Родопите Вие сте констатирали добри-
те взаимоотношения между българите, изповядващи двете религии. Видели 
сте как се редуват камбанарии и минарета. Забелязали сте, че християни 
и мюсюлмани съжителстват в мир и разбирателство в Родопите, както е и в 
цяла България.

Съдейки по снимките, които сте публикували, Вие сте информирана 
за проблемите на „помаците“ в България от семейството на г-н Васил Вой-
нов, когото определяте като борец за правата на шестдесетхилядно дискри-
минирано „помашко“ малцинство.

Госпожо Жиле, понятието „помак“ се появява за първи път в османски 
регистър от 1873 г. (изследване на проф. Евгения Иванова, Нов български 
университет). Неговият произход е неясен и натоварен предимно с негатив-
но съдържание поради ред исторически събития на Балканите. За голяма 
част от нас, българите мохамедани (мюсюлмани), тя е неприемлива, дори 
обидна. Какви са основанията на г-н Войнов да се самоопределя като „по-
мак“ не знаем, но считаме за неоснователно, некоректно и недопустимо да 
го използва като определение за идентичност за всички нас и да ни отделя 
като някакво помашко малцинство. Българи мохамедани (мюсюлмани) ви-
наги е имало в най-високите етажи на властта, включително депутати в Пар-
ламента и членове на правителството; научни работници, дейци в сферата 
на културата, лекари, инженери, учители, журналисти и пр.

Недоумение будят констатациите за дискриминация. Подозираме, че 
те се основават предимно на твърденията на Васил Войнов. Не намираме 
за уместно той, като бивш заместник-министър, да твърди това. Като пред-
ставя дъщеря си под чуждо име, едва ли є помага да си намери работа. 

ПРЕВОД ОТ ФРЕНСКИ



290 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

Жителите на родното му село знаят, че тя не се казва Гергана. Защо ли е 
скрила името си?

Госпожо Жиле, благодарим Ви за проявения интерес. Когато дойдете 
отново в България, ще бъде удоволствие да се срещнем. Вярваме, че неща-
та, които ще научите, ще допълнят Вашата представа за нашия живот.

С най-добри чувства! 
Аксиния Влайкова – учителка от с. Сатовча 
Мустафа Авдиков – началник поща от с. Рибново 
Румен Тюфекчиев – учител от с. Кочан

P.S. Ако проявявате интерес, можем да Ви предоставим изследвания 
за историческата съдба и културните особености на българите мохамедани.
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1.4. ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ  
на Дружба „Родина“ до гражданите на Република България  

и Централната избирателна комисия

Факсимиле на протестната декларация 
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Факсимиле на писмото 

1.5. ПИСМО от Дружба „Родина“  
до средствата за масова информация
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Приложение. Протестна декларация на Дружба „Родина“ до гражданите 
на Република България и Централната избирателна комисия (вж. на  
с. 291 в настоящия сборник)
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Факсимиле на писмото

1.6. ПИСМО от Сдружение „Родопски хайдути“  
до Дружба „Родина“ 



2. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
ОТНОСНО УПОТРЕБАТА  

НА ОБИДНОТО ПРОЗВИЩЕ „ПОМАЦИ“
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Факсимиле на писмото, с. 1 

2.1. ПИСМО от Дружба „Родина“  
до Данка Василева, главен редактор на в. „24 часа“, и др.
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Факсимиле на писмото, с. 2 
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ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО  
ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА Р БЪЛГАРИЯ 

Н. ПР. ПОСЛАНИКА НА САЩ В СОФИЯ 

БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ 
ЧРЕЗ БТА

ОТНОСНО: ОБИДНОТО ПРОЗВИЩЕ „ПОМАК“

Уважаеми господа! Скъпи сънародници!
Ние сме българи мохамедани и християни, обединени в кул турно-

просветната организация Дружба „Родина“.
Обръщаме се към вас по повод публикацията във в. „24 часа“ от 15 

юли 2011 г. под заглавие „Според САЩ Иран насъсква пома ците в България“. 
Според нас определени среди, включително в САЩ, целенасочено прокар-
ват идеята за съществуване на някаква „помашка“ общност в България. В 
цитирания доклад на посланик Джон Байърли, оповестен според вестника 
от „Уикилийкс“, никъде не се пояснява, че под обидното прозвище „помаци“ 
трябва да се разбира българи мохамедани. Ние сме представени като някак-
ва анонимна общност, чужда на българската нация.

Остро протестираме, господин Посланик, срещу такъв начин на се-
париране, който намираме за враждебен и вредоносен за българската дър-
жавност. Информираме ви, че около 80 на сто от нас носят български имена 

2.2. ОТВОРЕНО ПИСМО на Дружба „Родина“ с подписка  
до президента на Република България и др.
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и българско самосъзнание, една част от нас са приели християнска религия 
или са атеисти и напълно са се интегрирали в обществото. Повечето от оне-
зи, които имат мю сюлмански имена, също носят ясно българско самосъз-
нание. Наши сънародници от Родопите и Пиринско, Шуменско, Разградско 
и Търговишко, Тетевенско посещават джамиите, но незначителен процент, 
за съжаление, имат чуждо (най-вече турско) самосъзна ние. Разбира се, по-
добно отношение към общността допринася за засилване на сепаратистки-
те антибългарски настроения.

Господа български политици!
Молим настоятелно да ни защитавате от подобно отношение, да не 

ни изоставяте на произвола на крайни ислямистки елемен ти, активно да съ-
действате за пълното интегриране на българите мохамедани в обществото, 
като просвещавате българите христи яни относно истината за нашия българ-
ски произход и за злощаст ната ни историческа съдба.

Скъпи наши сънародници, българи християни!
Отворете сърцата си към нас. Ние пеем българските песни и играем 

българските хора. Турското робство ни раздели и ни хвър ли едни срещу дру-
ги, но днес е време да се съединим отново около общия ни велик български 
корен! Нашите деца днес са сред вас. Ние сме вашите гостоприемни дома-
кини в Доспат и Девин, в Триград, Велинград и Сатовча, в Рибново и Кочан, 
в Припек и Смолян, в Мадан и Рудозем, в Тетевен и Якоруда. Нашите деди 
бяха в българските полкове по фронтовете на Втората световна война и за-
щитаваха българската кауза. Елате да видите паметни ците на загиналите 
българи мохамедани.

Ние днес отново сме неразделна част от българската нация, с което 
се гордеем!1

Юли 2011 г.

1 Писмото е подкрепено от 51 членове и симпатизанти на Друж ба „Родина“ от 
Плетена, Сатовча, Кочан, Рибново, Сърница, Бару тин, Скребатно, Пловдив, Мар-
ково, Смолян, Панагюрище, Славейно, София, Кюстендил, Аламовци, Златоград, 
Ардино, Неделино, Кутела, Старцево, Дрангово и Ерма река.
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Приложение. Подписка срещу обидното прозвище „помак“

Факсимиле на подписката, с. 1
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Факсимиле на подписката, с. 2
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Факсимиле на писмото

2.3. ПИСМО от Дружба „Родина“  
до Георги Първанов, президент на Република България
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Приложение 1. Отворено писмо на Дружба „Родина“ с подписка до прези-
дента на Р България, министър-председателя на Р България, посла-
ника на САЩ в София и българската общественост (вж. на с. 298–301 
в настоящия сборник)

Приложение 2. 

Сборник: Дружба „Родина“ – спо-
мени за бъдещето.  София: ТАНГРА 
ТанНакРа ИК, 2009, 512 с.



2.4. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Бойко Борисов,  
министър-председател на Република България

Факсимиле на писмото
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Приложение 1. Отворено писмо на Дружба „Родина“ с подписка до прези-
дента на Р България, министър-председателя на Р България, посла-
ника на САЩ в София и българската общественост (вж. на с. 298–301 
в настоящия сборник)

Приложение 2. 

Сборник: Дружба „Родина“ – спо-
мени за бъдещето.  София: ТАНГРА 
ТанНакРа ИК, 2009, 512 с.
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2.5. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Н. Пр. Джеймс Уорлик,  
посланик на САЩ в Република България

Факсимиле на писмото
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Приложение 1. Отворено писмо на Дружба „Родина“ с подписка до прези-
дента на Р България, министър-председателя на Р България, посла-
ника на САЩ в София и българската общественост (вж. на с. 298–301 
в настоящия сборник)

Приложение 2. 

Сборник: Дружба „Родина“ – споме-
ни за бъдещето. София: ТАНГРА  
ТанНакРа ИК, 2009, 512 с.
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Факсимиле на писмото

2.6. ПИСМО от Йордан Бакалов, председател на Комисията по правата 
на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, 

до Дружба „Родина“ и до проф. Васил Райнов, директор на Института 
за български език при БАН
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Приложение 1: Писмо от Дружба „Родина“ до Н. Пр. Джеймс Уорлик, пос-
ланик на САЩ в Република България (вж. на с. 306 в настоящия 
сборник)

Приложение 2: Отворено писмо с подписка от Дружба „Родина“ до прези-
дента на Република България, министър-председателя на Република 
България, посланика на САЩ в София и българската общественост 
(вж. на с. 298–301 в настоящия сборник)
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Факсимиле на писмото, с. 1

2.7. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Йордан Бакалов, председател  
на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите  

и петициите на гражданите, и проф. Васил Райнов, директор  
на Института за български език при БАН
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Приложение. Подписка до Йордан Бакалов

Факсимиле на подписката
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Факсимиле на писмото

2.8. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Антонина Желязкова,  
директор на Международния  център за изследване  

на малцинствата  и културните взаимодействия
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Приложение: Подписка до Антонина Желязкова

Факсимиле на подписката, с. 1
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Факсимиле на подписката, с. 2





3. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
ОТНОСНО ПСЕВДОИНТЕРВЮ С ДЕЙВИД КАМЕРЪН,  
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ



318 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

3.1. ПИСМО от Дружба „Родина“  
до Иван Найденов, зам.-министър на външните работи

Факсимиле на писмото
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Приложение. Страници от книгата: Ефрем Моллов. Има ли бъдеще Вели-
ка Булгария или защо беше скрита историята на помаците. Смолян, 
2012 (вж. на с. 241–247 в настоящия сборник)
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3.2. ПИСМО от Иван Найденов, заместник-министър 
на  външните работи, до Дружба „Родина“

Факсимиле на писмото
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Факсимиле на писмото, с. 1

3.3. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Н. Пр. Джонатан Алън,  
посланик на Великобритания в София
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Приложение: Страници от книгата: Ефрем Моллов. Има ли бъдеще Вели-
ка Булгария или защо беше скрита историята на помаците. Смолян, 
2012 (вж. на с. 241–247 в настоящия сборник)





4. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ  

ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО „ПОМАШКИ ЕТНОС“
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ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. „СЕГА“ 

В. „Сега“, 14 декември 2012 г.1

ПАСЕ призова България да уважава македонското  
и помашкото малцинство

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) поиска от 
България прилагане на конвенцията за защита на националните малцин-
ства и подписване на Европейската харта за регионалните и малцинствени-
те езици, съобщи радио Дойче веле в програмата за Македония. От ПАСЕ 
са поискали България изцяло да приложи членовете от Рамковата конвен-
ция за защита на националните малцинства и най-вече в частта за индиви-
дуалните права, „с оглед на факта, че не признава съществуването на ма-
кедонско малцинство и на помаците“. Според асамблеята България трябва 
да покаже напредък в даването на права на лица, които принадлежат на 
националните малцинства, в частта на представяне на матерния им език и 
поддържането на тяхната културна идентичност. ПАСЕ иска България сис-
тематично и безусловно да осъди езика на омразата срещу малцинствата и 
да засили мерките за взаимна търпимост. 

1 ПАСЕ призова България да уважава македонското и помашкото малцин-
ство. – В: Сега, бр. 4570 (290), 14.12.2012, на адрес: http://old.segabg.com/article.
php?sid=2012121400019985013.
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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
от участниците в дискусионен семинар на тема  

„Актуални проблеми на историята и историографията“, проведен  
от Института за исторически изследвания към Българската академия  

на науките на 15 януари 2013 г.

Във връзка с проекторешението на италианския докладчик в Парла-

ментарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Лука Волонте в рамките 

на „Постмониторинговия диалог с България“, предложен за гласуване в пле-

нарната сесия в Страсбург (21–25 януари 2013 г.), относно непризнаването 

на съществуването у нас на „помашко“ малцинство и език, ние, горепосоче-

ните, като европейски отговорна интелигенция, държим да обърнем внима-

ние върху следното:

Думата „помак“ има негативен оттенък и е обидна за голямата част 

от българите мохамедани, живеещи главно в Родопите, защото ги дискри-

минира от останалите български граждани. Тъй като ПАСЕ е доказала с 

досегашната си дейност, че не говори на езика на омразата, употребата на 

този израз отдаваме на случайност и го считаме за пропуск, подлежащ на 

корекция.

Същевременно ние изказваме безпокойството си от нарастващите 

опити за фалшификация на българската история, за подмяна на историчес-

ката памет, оскверняване на светини, свързани с поклоннически места на 

жертвите, паднали за свободата на Отечеството, както и обезличаване на 

ценностната ни система, пряко свързана с нашето културно-историческо 

наследство. Това е в драстичен разрез с духа на мотото на Европейския 

4.1. ОТВОРЕНО ПИСМО от участниците в дискусионен семинар на тема 
„Актуални проблеми на историята и историографията“
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съюз „IN VARIETATE CONCORDIA“/„Uniti nella diversity“ („Единни в мно-

гообразието“) – усвоено през 2000 г. от тогавашния председател на Евро-

пейския парламент Никол Фонтен, чиято цел е съхраняване на духовната 

самобитност на всяка една страна.

Със своя доказан професионализъм учените от БАН заявяват, че няма 

да се поддадат на подобни провокативни действия, но същевременно изра-

зяват своята непоколебимост да дадат отпор на всички антихристиянски, 

антибългарски и антидържавни пропаганди, които, използвайки псевдо- 

научни подходи, целят единствено подкопаване устоите на страната и сри-

ване на нейния международен престиж. Това не е само национална, но и 

наша европейска отговорност.

Ние апелираме към държавните институции, използвайки всички де-

мократични средства, да пресекат пътя на всякакви опити за поредната дес-

табилизация на Балканите чрез противопоставяне на нейните народи, за-

щото като гранична зона на Европейския съюз това би активирало процеси, 

чиито последици могат да се окажат трудно предсказуеми.

Обръщайки се към всички заинтересовани среди, ние заявяваме, че 

българската научна колегия ще подкрепя със своя авторитет само процеси, 

които водят до икономическа, социална и културна стабилност, защото това 

е единственият път за реализация на едно модерно, балансирано и хуманно 

европейско поведение.
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4.2. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Лука Волонте,  
докладчик по Постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Факсимиле на писмото, с. 3
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© Actualno.com, 23.01.2013 16:561

В доклада на ПАСЕ за България отпада текстът  
за помашко и македонско малцинство 

В доклада за България в Парламентарната асамблея на Съвета на 

Европа (ПАСЕ) отпада текстът за помашко и македонско малцинство. Това 

съобщи Лъчезар Тошев, депутат от Синята коалиция и зам.-ръководител на 

Постоянната делегация на Народното събрание в ПАСЕ, предаде Фокус. 

„Имаше предложение, с което България се призоваваше да се признае по-

машкото и македонското малцинство, но аз внесох предложение за отпада-

нето му в проекта за Резолюция 1915“, каза Тошев. 

Той е внесъл две предложения, които са се приели, а предложението 

за отпадането на двете категории се е приело с 88 гласа „за“. „Моят основен 

аргумент беше това, че в България няма система за признаване или неприз- 

наване на малцинства, тъй като, когато през 2000 година ратифицирахме 

Рамковата конвенция за националните малцинства, ние широко дискути-

рахме и се отказахме от този вариант. В Германия има списък с малцин-

ствата, които държавата признава, например 4 малцинства, а другите – не, 

и това създава голямо напрежение при гласуването. У нас също би могло 

да се случи подобно нещо. Затова нашето решение през 2000 година беше 

да признаем правото на самоидентификация на всякакви групи, без да го 

оспорваме, и когато те желаят, биха могли да се възползват от правата, 

които им дава Рамковата конвенция за националните малцинства“, посочи 

1 В доклада на ПАСЕ за България отпада текстът за помашко и македонско 
малцинство. – В: Аctualno.com. 23.01.2013, на адрес: https://www.actualno.com/
society/v-doklada-na-pase-za-bylgarija-otpada-tekstyt-za-pomashko-i-makedonsko-
malcinstvo-news_413560.html..

ПУБЛИКАЦИЯ В САЙТА „АКТУАЛНО“
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той. Тошев обясни, че това предложение е с цел да не се получи така, че 

асамблеята да призове България да мине към германския модел, който не е 

подходящо да бъде прилаган в България. 

„Македонският представител направи много добронамерено изказва-

не към България, в което подчерта, че България винаги се е отнасяла много 

приятелски към Македония и те предложиха да се прекрати процедурата по 

постмониторингов диалог“, посочи още Тошев. 

Редактор: Десислава Ушатова
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4.3. ПИСМО от Дружба „Родина“ до акад. Стефан Воденичаров,  
председател на Българска академия на науките

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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4.4. ПИСМО от Дружба „Родина“  
до Секретариата на Европейската комисия срещу расизма и  

нетолерантността, на Консултативния комитет към Рамковата 
конвенция за защита на националните малцинства  

и до Министерството на външните работи на Република България

Факсимиле на писмото, с. 1
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ДРУЖБА „РОДИНА“ 

Изх. № 5/03.02.2014 г.

Secretariat of ECRI  
Council of Europe F-67075 Strasbourg 
Cedex FRANCE 

Secretariat of the Framework 
Convention for the Protection  
of National Minorities Council of 
Europe  
F – 67075 STRASBOURG CEDEX 
FRANCE

Копие: Министерство на Външните работи  
на Република България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Повод за настоящето писмо е посещението на представители на Ев-
ропейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) и Консулта-
тивния комитет (КК) към Рамковата конвенция за защита на националните 
малцинства (РКЗНМ) в страната през месец ноември 2013 г., чиято цел, 
вярваме, бе да придобият обективна представа за положението на малцин-
ствата в Република България.

Научихме, че по време на визитата си делегацията се е срещнала с 
представители на сдружението Европейски институт „Помак“. Изразяваме 
учудването си, че подобна среща не бе поискана с представители на на-
шата организация, която е най-старото, най-голямото и най-влиятелното 
обединение на т.нар. „помаци“ – българите мохамедани.

Повод за нашето писмо до вас е също вторият доклад за положението 
на „помаците“ в Република България, проявите на дискриминация срещу тях и 
нарушаването на човешките им права, изготвен от сдружението Европейски 
институт „Помак“. Този доклад е адресиран до председателя на Европейската 

ПРЕВОД ОТ АНГЛИЙСКИ
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Факсимиле на писмото, с. 2
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комисия, до председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Евро-
па, до председателя на ОССЕ и директора на Бюрото за демократични ин-
ституции и човешки права към ОССЕ, до върховния комисар по националните 
малцинства на ОССЕ, до посланиците на ЕС и САЩ, до Представителството на 
Европейската комисия в България, до българските и чуждестранните медии. 
В него прочетохме, че на 11 ноември 2013 г. членове на  Европейски институт 
„Помак“ са били изслушани от делегацията на Комитета по наблюдение и при-
лагане на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства към 
Съвета на Европа.

Ние, представители на Дружба „Родина“, водени от стремежа за обек-
тивност, счетохме за уместно да поставим на вашето внимание някои об-
стоятелства, имащи отношение към този доклад. Основание за това, освен 
целите, залегнали в нашия устав, ни дава и фактът, че в доклада за нас е 
отделено значително място.

Позволяваме си да напомним, че вече имахме възможност официално 
да се представим през януари 2013 г. с писмо до г-н Лука Волонте, доклад-
чик по постмониторинговия диалог на ПАСЕ с България.

Коя е Дружба „Родина“?
Това е неправителствена организация с нестопанска цел в част-

на полза за взаимно опознаване, сближаване и подпомагане меж-
ду българските граждани – християни, мюсюлмани или с други веро-
изповедания. Регистрирана е през ноември 2009 г. със седалище в  
гр. София. Наследник на идеите на Българомохамеданската културно- 
просветна и благотворителна дружба „Родина“, съществувала през периода 
1937–1947 г. и закрита от комунистическата власт. Нейни най-активни чле-
нове са били учители, селскостопански труженици и мюсюлмански духов-
ници – ходжи, имами и мюфтии, които са се противопоставяли на опитите 
българите мохамедани да бъдат отъждествявани с турците въз основа на 
тяхното изповедание.

Категорично се обявяваме против използването на прозвището „по-
маци“. В българското общество то е натоварено с голяма доза негативно съ-
държание поради множество причини от културен и исторически характер. 
Голяма част от българите, изповядващи исляма, го възприемат като обидно. 
Неговият произход е спорен, а използването му като етноним – абсолютно 
неаргументирано и неоснователно.
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Ние не отричаме правото на всеки, който желае, да се самоопредели 
като помак, но сме категорично против вменяването му по отношение на 
големи групи хора.

Ние твърдим, че религиозните ни права са достатъчно защитени. 
Имаме равни икономически, образователни и културни възможности с ос-
таналите български граждани. Българи мохамедани има във всички нива 
на централната и местната власт и техните имена са известни. Те обаче 
не желаят да се определят и да бъдат определяни като „помаци“. Основна-
та задача на Дружба „Родина“ като културно-просветна организация днес 
е да работи за преодоляване на предразсъдъците във взаимоотношенията 
между българите, изповядващи различни религии, да съдейства за тяхното 
взаимно зачитане и сближаване в рамките на българската народност.

Уважаеми дами и господа,
Българския народ има злощастието да живее близо 500 години под 

игото на Османската империя. Средновековната държава на българите, 
дала писменост и книжнина на славянския свят, през 1396 г. изчезва от 
европейските карти. Част от населението е избито. Друга част, за да оце-
лее, в различни периоди и по различен начин е била принудена да приеме 
исляма. Днес в България живеят техни потомци.

След Освобождението от османско иго през 1878 г. и възстановя-
ването на България някои от тези наши помохамеданчени сънародни-
ци се връщат към християнството, други остават в лоното на ислямска-
та религия. Драматична е раздялата на голям брой българи мохамедани 
с родината, тъй като едни от тях емигрират към Турция, а други остават  
в съседни на България държави по силата на решенията на Берлинския кон-
грес от 1878 г., в резултат от Балканските войни 1912–1913 г. и Първата 
световна война. Политиката на различните държави към тях е различна. Тя 
е променлива през годините в зависимост от геополитическите интереси на 
тези страни. 

Развитието на проблема днес
ЕИ „ПОМАК“ е учреден в края на 2012 г. от 13 човека, които са един-

ствените му членове и досега. В Централния регистър на юридическите 
лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието той няма 
обявени проекти, които да са свързани с официалния предмет на дейност. 
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Никой от членовете му няма нищо общо с научна работа. Нямат опит в 
каквито и да е социологически проучвания. Фактите в доклада се отна-
сят предимно към собствените им неудачи и представляват свободни ин-
терпретации на несъществуващи проблеми. Неговият председател Ефрем 
Моллов е нереализиран политик с натрапчиви политически амбиции, както 
се вижда от постоянните му медийни изяви през последните месеци. Био-
графията му на директор на гимназия, бивш служител в общинската адми-
нистрация в Смолян по времето на Политическа партия НДСВ, кандидат 
за народен представител от коалиция „Горда България“ не се съвместява 
особено с твърденията му за маргинал като част от помашка общност. 
Финансовият директор на ЕИ „Помак“ е бил заместник-министър на труда 
и социалната политика по времето на Тройната коалиция.

За съжаление, досега ролята на ЕИ „Помак“ е да насърчава само 
ненаучни изследвания и лъжи и да спекулира с произхода на помаците. 
Свидетели сме на непрестанни опити на определени лица и кръгове у нас 
и зад граница да разпалват искриците на етнически конфликти и да толе-
рират идеите на неоосманизма. Една от тези идеи, по всичко личи, е да 
бъде формирана изкуствено „мюсюлманска помашка етническа общност“ 
на Балканите, и в частност в България, като предпоставка за конструира-
не на някаква нова несъществуваща „помашка нация“ в региона с всички 
тежки последици за единството и мира на Балканите и в Европа. За целта в 
периода след настъпилите демократични промени в България група автори 
усърдно се опитват да убедят българската и европейската общественост, че 
населението в нашата страна, което изповядва исляма и което у нас е из-
вестно с най-различни наименования в миналото и днес (ахряни, торбеши, 
българи мохамедани, българи мюсюлмани и т.н., сред тях – и помаци), няма 
нищо общо с днешните българи.

Процесът на конструиране на нова „помашка нация“ у нас се движи 
от светски лица, организирани в различни политически и други формации, 
в съучастие с част от мюсюлманското духовенство. В него са въвлечени и 
някои представители на българската научна общност, чуждестранни фонда-
ции, чуждестранни благотворителни организации, работещи на територията 
на България, научни центрове в чужбина, които развиват теории за същест-
вуването на „помашки етнос“, на „родопски“ или „помашки“ турци и пр. Не-
зависимо от техните усилия обаче само неголям брой наши сънародници са 
въведени в заблуда относно техния „помашки произход“. Най-често това са 
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българи, поставени под административен, икономически и религиозен натиск 
в малките населени места.

Във връзка с това през 2009 г. в гр. Смолян бе организирана и прове-
дена от нас специална научна конференция „Заблуди и фалшификации за 
произхода на българите мохамедани“, на която изнесоха доклади автори-
тетни български учени.

Тъкмо по този въпрос през януари 2013 г. информирахме г-н Лука Во-
лонте с искане в името на историческата истина и на съществуващата реал-
ност да отпадне текстът на точка 17.16 от проекторезолюцията, който гласи: 
„да се гарантира пълното прилагане на всички разпоредби на Рамковата 
конвенция за защита на националните малцинства, по-специално тези, 
отнасящи се до обхвата на прилагане на Конвенцията към отделната лич-
ност, с оглед на непризнаване на съществуването в България на помашко 
и македонско малцинство, и подписване и ратифициране на Европейска-
та харта за регионалните и малцинствените езици“, тъй като в България 
не съществуват нито „помашко малцинство“ и „помашки  малцинствен език“, 
нито „македонско малцинство“ и „македонски малцинствен език“.

Лъжите и фалшификациите
Политиката за обособяване на „помашки етнос“ в Република Бъл-

гария през последните години се извършва върху базата на лъжи и сис-
темно фалшифициране на обективната историческа истина за ислямизи-
раните българи. Тези лъжи и фалшификации се разпространяват и у нас, 
и в чужбина. Откровената антибългарска пропаганда, която умишлено се 
налага, поражда омраза между българи (мохамедани и християни) и чрез 
нея нашата страна и нейните държавни институции се сатанизират пред 
европейските ни партньори. Основно това става чрез разпространяване 
на „апокрифни издания“ и провеждането на пропагандни форуми.

Най-ярък пример в това отношение е докладът на Европей-
ски институт „Помак“ „Състоянието на помаците – етническо малцин-
ство в Република България“, огласен на пресконференция на 6.02.2012 г.  
в БТА и изпратен до Председателя на Европейска комисия г-н Жозе Барозу, 
до генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
г-н Войчех Савицки, до посланиците на страните от ЕС и САЩ; до Представи-
телство на Европейската комисия в България, до представителите на българ-
ските и чуждестранни медии.
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В доклада се твърди, че е изготвен на базата на наблюдения и проуч-
вания сред „етноса“ на помаците на територията на Република България от 
представляващите неполитическата и нестопанска организация, работеща 
в обществена полза, ЕИ „Помак“.

Според историческата наука т.нар. „помаци“ са българи, ислямизира-
ни от османските завоеватели от края на XIV до началото на XVIII век. Лич-
ните им християнски имена при помохамеданчването са сменени с арабско- 
османски, а родовите им фамилии са запазени. Техният майчин език е 
българският. За това има предостатъчно документи и факти, отразени 
междувпрочем и в пътеписите на десетки западни пътешественици, пре-
минали през завоюваните от Османската империя български земи. За 
тези българи и Митхад паша (1822–1884 г.), управител на Дунавския ви-
лает от 1864 до 1868 г., велик везир през 1871 г., говори пред френското 
списание „Ревю сиантифик дьо ла Франс е дьо л’етранж“ от януари–юли 
1878 г.: „...Между българите има повече от един милион мюсюлмани. 
Тези мюсюлмани не са дошли от Азия, както обикновено мислят. Това 
са потомци на същите тези българи, преобърнати в Исляма през епо-
хата на завоеванията и следващите години. Това са деца на същата 
тази страна, на същата тази раса, и от същото това коляно. А между 
тях има една част, които не говорят друг език освен български“.

Дружба „Родина“ полага сериозни усилия да разобличи лъжците и 
фалшификаторите на историческата истина, за да замлъкне езикът на ом-
разата. Проблемът е, че се сблъскваме с добре финансирана политическа 
пропаганда, на която вече се придават и наукообразни форми.

Нашите членове и симпатизанти не приемат прозвищата „помаци“, 
„ахряни“, „помашки турци“, „родопски турци“, дори „българи мохамедани“ 
или „българи мюсюлмани“ и ги смятат за обидни и дискриминиращи по 
отношение на останалите български граждани. Хиляди от нас сега носят 
или български, или арабско-турски имена, изповядват исляма, но се са-
моопределят като етнически българи. Някои приемат християнската ре-
лигия или са атеисти. Това е въпрос на личен избор. Наложително е тук 
да се напомни, че върху наши членове и симпатизанти често се упражня-
ва административен, икономически, религиозен и друг вид натиск, когато 
отказват да се подчинят на антибългарския диктат. Например на много 
места духовни лица отказват да погребват мюсюлмани, които носят бъл-
гарски, а не турско-арабски имена; уволняват се учители, когато отказват 
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да посещават курсове по Коран; в редица училища с деца на българи, 
изповядващи ислям, се осуетява отбелязване на национални чествания, 
като освобождението на България от османско робство, което е наш на-
ционален празник; има случаи, дори сега, в наше време, когато българ-
ски съд отказва на такива българи да сменят арабско-турските си имена 
с български и т.н. Имаме неофициални сведения, че срещу заплащане се 
вменява на жените да се забраждат и забулват, а на майки родилки – да 
записват децата си с арабско-турски имена. Правят се внушения българи, 
изповядващи исляма, да не сядат на една маса с българи християни, да не 
влизат в смесени бракове и пр.

Обръщайки се към вас, най-настоятелно ви молим да анализирате 
всестранно и обективно тези процеси. Ние сме готови да организираме 
открити публични срещи, да ви предоставим документи и всякаква инфор-
мация, каквато пожелаете, преди да формирате ваше становище по тези 
въпроси. Ние търсим разбиране и подкрепа от страна на българската дър-
жава, на светска Турция и на европейската демократична общественост, 
на средствата за масова информация срещу посегателствата над нашата 
българска идентичност и срещу опитите да бъде разединявано и противо-
поставяно нашето общество.

Подписалите настоящото открито писмо ще бъдем благодарни на 
всички, които вземат публично и аргументирано отношение по тези акту-
ални въпроси. Да се опитаме, този път без лъжи и спекулации, на базата 
на историческите факти и събития, да разкрием процеса на ислямизация на 
Българите по време на османското робство и обърканата съдба на ислями-
зираните българи в миналото и днес.

(п) Академик Георги Марков – съпредседател
(п) Мустафа Авдикав – съпредседател

(Превод от английски: Адриана Момчилова)
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5. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПРОКУРАТУРАТА  

ОТНОСНО ЛЪЖИТЕ И СПЕКУЛАЦИИТЕ,  
СВЪРЗАНИ СЪС СМЯНАТА НА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРИТЕ 

МОХАМЕДАНИ ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ
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и Сотир Цацаров, главен прокурор

Факсимиле на писмото, с. 1
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ДРУЖБА „РОДИНА“ 

Изх. № 11/11.03.2013 г.

ДО 

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ  
Президент на Република България 

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА  
Председател на Народното събрание  
на Р България 

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  
Министър председател  
на Република България 

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ  
Главен прокурор на Република България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По предложение на г-н Иван Костов на 11.01.2011 г. българският 

парламент гласува Декларация, осъждаща насилствената асимилация на 

българските мюсюлмани. Това според нас не е достатъчно за възтърже-

ствуване на справедливостта.

В книгата на доц. Хюсеин Мемишоглу (сега професор в Анкарския 

универститет „Хаджеттепе“) „Страници от историческото минало на пома-

ците“, издадена в Анкара през 1991 г. с предговор от проф. д-р Джемал 

Кавънч, са изнесени потресаващи факти, на които държавните институции 

и политическите партии у нас не обръщат внимание повече от 20 години. В 
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книгата на доц. Хюсеин Мемишоглу се огласяват зловещи масови убийства 

на „помаци“ (българи мохамедани) от комунистическата власт в България.

Ето цитати от книгата:

стр. 43: „Например между 14 и 18 март 1972 г., поради отказа да 

сменят турските имена с български, в Доспат са били убити 278 души, в 

Барутин – 31 души, а в Триград – 194 души...“;

„...по инструкции на ръководители на Държавна сигурност в гори-

те е хвърлен отровен газ... само в планинските долини около Самоков са 

открити труповете на 131 души...“;

стр. 44: „...в язовира на град Доспат са изхвърлени приблизително 

185 трупа на помаци...“;

„По време на операцията от 18 май 1972 г. в Якоруда 30 помашки 

младежи са убити под претекст, че отказват да подпишат декларации-

те за „доброволна смяна на турските имена...“;

„Град Якоруда и околните села са нападнати отново на 18 юли  

1972 г. Поради това, че се обявяват против „асимилаторската полити-

ка“ Саффетт Хасанов и Емил Мехмедов са убити в центъра на града...“.

Изнесени са още много други потресаващи факти за извършени от 

тогавашната държавна власт злодеяния.

Тази книга, както и много други издания с подобни факти за т.нар. 

Възродителен процес се разпространяват в смесените райони на България 

и Турция „като топъл хляб“, от ръка на ръка, а държавните институции и от 

двете страни не вземат никакво отношение по тях. Те насаждат негативи-

зъм към съвременна демократична България относно искреността и добро-

намереността в действията є за преодоляване на раните от т.нар. възроди-

телен процес.

Затова ние, обединените българи мохамедани и християни от възста-

новената Дружба „Родина“, като наследници на старата Дружба „Родина“ от 

1937 г., която също е била преследвана и ликвидирана от комунистическата 
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власт след 9 септември 1944 г., се обръщаме към вас с молба да бъде сфор-

мирана извънредна парламентарна комисия, която заедно с компетентните 

държавни органи и с помощта на авторите на тези книги да обследва изне-

сените факти, така че жертвите най-сетне да получат справедливост, винов-

ните – възмездие, а не декларации.

Приложено ви изпращаме откъси от книгата на проф. Хюсеин Меми-

шоглу „Страници от историческото минало на помаците“.

Съпредседател (п):  Съпредседател (п): 

 Мустафа Авдиков)  акад. Георги Марков

Секретар (п):  Секретар (п): 

 Петко Колев   Димитър Димитров
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Приложение. Страници от книгата: Хюсеин Мемишоглу. Страници от ис-
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5.2. ПИСМО от Евгения Илиева, началник на Кабинета  
на председателя на Народното събрание, до Дружба „Родина“

Факсимиле на писмото
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5.3. ПИСМО от Върховна касационна прокуратура  
до Военно-апелативна прокуратура и Дружба „Родина“

Факсимиле на писмото, с.1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Приложение.  Писмо от Дружба „Родина“ до Росен Плевнелиев, пре-
зидент на Република България, Цецка Цачева, председател на 
Народното събрание, Бойко Борисов, министър председател, 
и Сотир Цацаров, главен прокурор (вж. на с. 354–360 в насто-
ящия сборник)
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5.4. ПИСМО от Военно-окръжна прокуратура – Пловдив,  
до Дружба „Родина“ 

Факсимиле на писмото
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ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр. ПЛОВДИВ
гр. Пловдив ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 28 тел. 032/628 767, факс: 032 628 766

пр. пр. вх. № 303/2014 г. 
23.10.2014 г. 
гр. Пловдив

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕПИСКА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ  

По пр. пр. вх. № 303/2014 г.

Подписаният майор Ангел Димов УЗУНОВ – прокурор при Пловдив-
ската военно-окръжна прокуратура, след като се запознах с материалите 
по преписка № 303/ 2014 г. по описа на същата прокуратура,

УСТАНОВИХ:

Преписка вх. № 2015/2013 г. по описа на Върховна касационна про-
куратура е била образувана на 11.02.2013 г. по постъпило писмо без дата 
от неправителствената организация Сдружение Дружба „Родина“, подпи-
сано от Мустафа Авдиков, Георги Марков, Петко Колев и Димитър Дими-
тров. В писмото са цитирани извадки от книгата на доц. Хюсеин Мемишоглу 
„Страници от историческото минало на помаците“, издадена в Анкара през  
1991 г., в които са посочени случаи на масови убийства в районите на гра-
довете Доспат, Якоруда и Самоков, във връзка със смяната на имената на 
българите мюсюлмани, извършена от органите на комунистическия режим 
през 1972 г.

С постановление от 26.04.2013 г. на прокурор от Върховна касацион-
на прокуратура е било възложено извършване на предварителна проверка 
по преписката на ДА „Национална сигурност“ с конкретни указания.

Проверката е приключила със справка рег. № 1-235/08.01.2014 г. – 6 
листа на отдел „Т-4, „СД“ Т“, ДАНС – София, некласифицирана информация 
и е била допълнена със справка рег. № 1602/17.02.2014 г. – 2 листа на отдел 
„Т-4, „СД“ Т“, ДАНС – София, некласифицирана информация.

С писмо от 07.03.2014 г. на прокурор от Върховна касационна проку-
ратура преписката е била изпратена във Военно-апелативна прокуратура – 
София, с указания за:
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– проверка в архивите на съответните военни прокуратури относно 
наличието на предварителни проверки и досъдебни производства (респ. 
следствени дела) по описаните случаи на масови убийства.

– снемане на допълнителни обяснения от Димитър Димитров от  
гр. София, секретар на Сдружение Дружба „Родина“.

– изготвяне на подробен доклад до Главния прокурор на Република 
България за резултатите от проверката.

С писмо от 13.03.2014 г. на Военно-апелативен прокурор материалите 
по преписката са били изпратени във Военно-окръжна прокуратура гр. Плов-
див за изпълнение на указанията на Върховна касационна прокуратура.

На 17.03.2014 г. е била образувана преписка вх. № 303/2014 г. по  
описа на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив.

На 21.05.2014 г. прокурор при Военно-окръжна прокуратура гр. Плов-
див е изготвил постановление за отказ да се образува наказателно произ-
водство. Недоволен от това останал жалбоподателя и след негова жалба- 
Военно-апелативна прокуратура гр. София отменила постановлението на 
първоинстанционния прокурор. В постановлението били дадени указания 
за допълнителна проверка, които били изпълнени.

В хода на проверката е било установено следното:
Сдружение Дружба „Родина“ е било основано на 01.11.2009 г. в гр. 

София, като наследник на „Българомохамеданска културно-просветна и 
благотворителна дружба Родина“, съществувала от 1937 до 1944 г. То е 
било регистрирано в Софийски градски съд с Решение № 1 от 05.01.2010 г. 
Според обяснението на един от секретарите на сдружението дейността му 
се финансирала от неговите членове и симпатизанти. Сдружението нямало 
съдебно регистрирани клонове, но имало неформално учредени такива, как-
то и привърженици в различни населени места в Благоевградска, Смолян-
ска, Кърджалийска и Ловешка област.

Сдружение Дружба „Родина“ с писмо е сезирало органите на прокура-
турата във връзка с книгата на доц. Хюсеин Мемишоглу „Страници от исто-
рическото минало на помаците“, издадена в Анкара през 1991 г. В тази книга 
били посочени случаи на масови убийства в районите на градовете Доспат, 
Якоруда и Самоков, във връзка със смяната на имената на българите мюсюл-
мани, извършена от органите на комунистическия режим през 1972 г.

В книгата си Мемишоглу твърдял за наличие на жертви, както следва:
– Между 14-и и 18-и март 1972 г. Доспат – 278 души, Барутин – 315 

души и Триград 194 души;
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– През същия период в гористи местности в Родопите, където се крие-
ли поради несъгласие за смяна на имената им, са отровени с газ хиляди 
„помаци“;

–  „Поради тези нечовешки действия, само в планинските долини око-
ло Самоков са открити труповете на 131 човека“;

– „В околностите на Юндолския балкан са открити трупове на множе-
ство мъже и жени, които дори не са били заровени в земята“;

–  „В язовира на град Доспат са изхвърлени приблизително 1850 трупа 
на помаци“;

– „По време на операцията на 18-ти май 1972 г. в Якоруда 30 помашки 
младежи са убити под претекст, че отказват да подпишат декларациите за 
„доброволна“ смяна на турските си имена“;

– На 18-ти юли 1972 г. „поради това, че се обявяват против асимила-
торската политика Сафеттин Хасанов и Емин Мехмедов са убити в центъра 
на гр. Якоруда.“

В своите твърдения авторът се позовал на периодичните издания 
„Tanitim“ („Запознанство“, 1986 г., „Turk kulturu“ („Турска/Тюркска култура“), 
1972 г., „Turk Dunnyasi“ („Турски/Тюркски свят“), 1972 г., както и на книгата 
на турския автор llker Alp „Belge ve Fotograflarla Bulgar mezalimi 1878–1989 г.“ 
(„Българските издевателства в документи и снимки 1878–1989 г.“).

Посочената периодика (вестници и списания) е била издавана от 
изселническитс организации в Турция. Изданията не били открити въ-
преки опитите това да станело чрез отдел „Международен обмен“ в НБ 
„Св. св. Кирил и Методий“. Служители от отдела твърдели, че турските им 
колеги не са отзивчиви по подобни теми. Чрез този отдел била доставена 
от университетската библиотека в гр. Гьотинген, ФРГ, книгата „Страни-
ци от историческото минало на помаците“, издадена на английски език. 
Колкото до цитираната от Мемишоглу книга на Ilker Alp, тя е достъпна на 
английски език в НБ, но авторите на фотографиите, поместени и в „Стра-
ници от историческото минало на помаците“, не са били упоменати. В 
книгата на Мемишоглу, за техен източник се сочил Архив за микрофилми 
към Национална библиотека Н А 4951. След направена справка в НБ „Св. 
св. Кирил и Методий“ било установено, че микрофилм с такъв номер не 
съществувал. Вероятно се имало в предвид турската Национална библи-
отека, но това не можело да бъде проверено по линия на международ-
ния обмен, тъй като подобна практика не съществувала. Микрофилмите 
били достъпни единствено там, където се съхраняват. По отношение на 
фотографиите никой от хората, от които са били снети обяснения, не пот-
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върдили тяхната автентичност по отношение на времето. местата и съби-
тията, които са обект на проверката.

Освен от Авдиков, Марков, Колев и Димитров обяснения по препис-
ката са били взети от още 28 души. Също така са били взети и обяснения 
от 17 души, установени по преписка № 4796/2012 г. по описа на СГП, имала 
връзка с темата за жертвите на възродителния процес от 1972 г.

Обяснения са били снети също и от различни длъжностни лица в съ-
ответните региони по онова време, така и от пострадали и наследници на 
загинали по време на преименуването през 1972 г.

От отговорите на разпитаните 48 човека се установило, че във връзка 
с тези събития има общо 11 жертви:

– Област Кърджали.
Казим Ибрахим Паша от с. Диамандово/Бял извор, общ. Кирково. 

Прострелян при оказана физическа съпротива, на 30.04.1972 г. починал в 
болницата в гр. Ардино.

– Област Смолян.
Неджибе Келосманова от с. Барутин, общ. Доспат. При полицейска 

акция на 16–18.03.1972 г. е нападнала служители на милицията, получила е 
наранявания и след около 10 дни е починала в болницата в гр. Девин.

Емине Ибрахимова от с. Барутин, общ. Доспат. Не е ясно дали е била 
жертва на насилие. Била е лежащо болна в дома си, където е починала. 
Подробности относно смъртта на двете жени имало също така в справка 
per. № Т-5782/24.08.2012 г. по пр. пр. № 496/2012 г. по описа на СГП.

–  Област Благоевград.
Алиш /Сафедин/ Ибрахим Осенски от гр. Якоруда. Той е бил участник 

в групата от около 400 човека, които на 10-ти май 1972 г. предприели поход 
от района на Якоруда към София за изразяване на протест срещу смяна на 
имената. Групата преминала пеш през Рила, но е била спряна от органи на 
реда в землището на гр. Самоков. Наследниците на Осенски сочат, че там 
върху него е било упражнено насилие, вследствие на което, на 13.05.1972 г., 
по време на обратния път към родното си място той е починал.

Емин Мехмедов Црънков от гр. Якоруда. Наследниците му твърдят, 
че поради нанесен побой на 24.07.1972 г. е починал в болницата в Разлог.

Георги Неофитов Цинцев от гр. Якоруда – длъжностно лице. Твърди 
се, че е убит по повод водена от него пропаганда за смяна на турско-араб-
ските имена на българските мюсюлмани.

Хюсеин Караалил от с. Корница, общ. Г. Делчев
Мухарем Барган от с. Корница, общ. Г. Делчев
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Салих Амидеин от с. Корница, общ. Г. Делчев
Тефик Хаджи от с. Брезница, общ. Г. Делчев
Исмаил Кальор от с. Брезница, общ. Г. Делчев
Последните петима са били жертви на събития, свързани с преимену-

ването и случили се в с. Корница на 29.03.1973 г. и които не са споменати 
във въпросната книга на Мемишоглу.

Всички загинали са били погребани от близките си в присъствие на 
други жители на съответните населени места. Освен тях не са били устано-
вени други жертви, свързани с кампанията по смяната на имената на бълга-
рите с ислямско вероизповедание през 1972–1973 г. Гражданите, от които 
са били снети обяснения, категорично опровергават твърденията на Хюсеин 
Мемишоглу за броя на жертвите, както и за мащабите и формите на упраж-
нявано насилие, описано в книгата му „Страници от историческото минало 
на помаците“. Видно от приложените смъртни актове е, че в посочените 
в книгата периоди и райони, в които живеят преобладаващо българи мю-
сюлмани, всички регистрирани смъртни случаи са били съизмерими с нор-
малната смъртност на населението и не кореспондират по никакъв начин с 
твърденията на Мемишоглу.

Спрямо някои от несъгласните с тази политика е била предприета 
мярка „Принудително разселване“. Други са били осъдени на различни сро-
кове лишаване от свобода заради убийства, опити за убийства и др. престъп- 
ления, извършени по повод съпротивата им при смяна на имената. Имало 
пострадали от физическо насилие, като безспорни са и негативните пси-
хологически аспекти за част от тези граждани. Липсвали обаче данни за 
разрушаване на къщи и/или увреждане на каквато и да е друга собственост.

Установило също така, че връщане на български имена съществувало 
още преди 1972 г. Дотогава част от българите мюсюлмани вече са били 
сменили турско-арабските си имена по собствени подбуди. Към такава стъп-
ка са прибягвали обикновено по-млади, образовани и обществено активни 
хора. До края на 1971 г. около 1/3 от етническите българи с ислямско изпо-
ведание в Кърджалийски окръг са приели български имена.

Авторът на книгата Хюсеин Мехмед Мемиш (Хюсеин Мемишоглу) при-
тежавал двойно българско и турско гражданство. Роден е бил в с. Коялоба, 
общ. Кирково, обл. Кърджали. Имал постоянен адрес в с. Коялоба и насто-
ящ в Р Турция, където на практика живеел.

Завършил е специалност „История“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, където 
започнал работа като асистент. Впоследствие преподавал история в МЕИ. 
Ползвал се е с доверието и подкрепата на управляващата тогава БКП. В 
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този смисъл изненадващо е било напускането на страната през 1988 г. Ме-
мишоглу заминал за Виена, откъдето се прехвърлил в Турция.

От справки в системата за граничен контрол се установило, че след 
01.01.2010 г. X. Мемишоглу е бил в България през периода 02–23 юни 2010 г., 
както и че е пресякъл два пъти държавната граница на 16 юни 2012 г. Няма 
данни да е пребивавал на постоянния си адрес. Липсвала друга информация 
за посещения и местонахождение на Мемишоглу в страната. Предвид това от 
него не било възможно да се снемат обяснения по извършваната проверка, 
за да се установят източниците на изнесените факти и произхода на поместе-
ните в книгата му фотографии.

Въз основа на събраните по преписката материали безспорно се уста-
новило, че публикуваните от Хюсеин Мемишоглу в книгата му „Страници от 
историческото минало на помаците“ данни за броя на жертвите при преиме-
нуването на българите мюсюлмани през 1972 г. не отговарят на истината. 
Невярна като цяло е и информацията за начините и методите, използвани 
при възродителния процес. За основната част от това население смяната 
на турско-арабските с български имена е била преминала без ексцесии и 
насилие. В отделни случаи и населени места като с. Барутин, общ. Доспат, 
и с. Корница, общ. Г. Делчев, и околностите на гр. Самоков се е стигнало 
до стълкновения между несъгласните с преименуването и милиционерски-
те подразделения, при които имало пострадали. Дадени са между девет и 
единадесет жертви.

Проверката в архивите на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив 
не е констатирала наличието на предварителни проверки и досъдебни про-
изводства (респ. следствени дела) по описаните случаи на масови убийства.

Проверката в архивите на Военно-окръжна прокуратура гр. София не 
е констатирала наличието на предварителни проверки и досъдебни произ-
водства (респ. следствени дела) по описаните случаи на масови убийства.

В справката на Военно-окръжна прокуратура гр. София е било посо-
чено следствено дело относно събития от средата на 80-те години на 20-ти 
век, а не описаните от доц. Хюсеин Мемишоглу събития от началото на 70-
те години. Това било наказателното производство по дело № 1/1991 год. 
по описа на Прокуратурата на въоръжените сили срещу г-н Тодор Христов 
Живков и о.з. генерал-полковник Димитър Иванов Стоянов – бивш министър 
на вътрешните работи на НРБ. От горното дело са били отделени материали 
и е било образувано досъдебно производство II-048/1999 г. по описа на Во-
енно-окръжна прокуратура гр. София срещу Георги Иванов Атанасов – бивш 
министър председател на НРБ, което към момента е спряно.
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В допълнителните си обяснения Димитър Димитров от гр. София, сек-
ретар на Сдружение Дружба „Родина“ е посочил като нова информация 
факта, че в Германия се разпространява въпросната книга на доц. Хюсеин 
Мемишоглу „Страници от историческото минало на помаците“ в изопачен 
и некоректен превод на английски език, като помаците са наричани турци.

Димитров е посочил като нов факт и това, че Сдружение Дружба „Ро-
дина“ е открило и други книги, които разпространяват лъжи за България във 
връзка с отношението на властите спрямо българо-мохамеданите и възро-
дителния процес.

Това били: „Помаците – изстрадана история“ от Петър Ялов, „Има 
ли бъдеще Велика България, или защо бе скрита историята на помаци-
те“ от Ефрем Моллов, „Смърт и изгнание“ от американския автор Джъстин 
Маккартни, „Помаците, версии за произход и идентичност“ – съставител Нов 
български университет и Евгения Иванова, „В името на... името“ от Салих 
Бозов и „Турците в България“, издание на „Вагабонд медия“ – София.

Фотографиите и документите, публикувани от Хюсеин Мемишоглу в 
посочената книга, са били взети от сборник със съставител Ilker Alp, озаг-
лавен „Belge ve Fotograflarla mezalimi 1978–1989“, Ankara, 1990, („Българ-
ските издевателства c документи и снимки 1978–1989“). Същият сборник 
под заглавие „Documents and photographs“ е издаден и на английски език 
от издателство „Rustem“ в Лондон, Великобритания, през 1988 г. Едновре-
менно с това, той е излязъл в Никозия и Истанбул. Народна библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“ в София разполага с английското издание. В него 
съставителят, както и Мемишоглу, не дава никакви данни за автора на сним-
ките, нито за времето и мястото, където са направени. От извършената по 
преписката проверка категорично е било установено, че твърденията на  
X. Мемишоглу за 278 жертви в Доспат, 315 в Барутин, 194 в Триград, 131 
в района на Самоков, 30 в Якоруда, за 1850 трупа, изхвърлени в язовир 
„Доспат“, и т.н. не отговарят на истината. Предвид това може да се смята, 
че публикуваните фотографии (някои от тях не са фотографии, а рисунки) не 
се отнасят към обстоятелствата, свързани с преименуването на българите 
мохамедани, и Хюсеин Мемишоглу и Илкер Алп са направили своите твър-
дения без никакво основание.

Въз основа на събраните по преписката материали се установило, че 
публикуваните от Хюсеин Мемишоглу в книгата му „Страници от историческо-
то минало на помаците“ данни за броя на жертвите при преименуването на 
българите мюсюлмани през 1972 г. не отговарят на истината. Не е била вярна 
като цяло и информацията за начините и методите, използвани при възро-
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дителния процес. За основната част от това население смяната на турско-
арабските с български имена е преминало без ексцесии и насилие. В отделни 
случаи и населени места като с. Барутин, общ. Доспат и с. Корница, общ.  
Г. Делчев, и околностите на гр. Самоков се е стигнало до стълкновения между 
несъгласните с преименуването и милиционерските подразделения, при кои-
то имало пострадали. Дадени били между девет и единадесет жертви.

Като преценям така описаната фактическа обстановка и всички съб-
рани материали по проверката, считам, че не са били събрани достатъчно 
данни, сочещи, че при описаните събития са били осъществени съставите на 
престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 4 от НК и/или по чл. 162, ал. 2 от НК.

Общото при тези два състава е формата на вина – пряк умисъл. Дее-
цът трябва да е съзнавал обществено-опасния характер на деянието, пред-
виждал е настъпването на неговите обществено-опасни последици и е ис-
кал настъпването им.

Извършителят на деянието по чл. 116, ал. 1 от НК на първо място 
следва умишлено да е умъртвил другиго.

Престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 2 от НК ще е налице само когато 
е извършено от длъжностно лице, което по време и място е изпълнявало 
своите функции или когато има непосредствена връзка между посегател-
ството спрямо личността и неговото поведение по служба.

Престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4 от НК – убийство на повече от едно 
лице, ще има не само тогава, когато предварителният умисъл на дееца об-
хваща намерението да се лиши от живот повече от едно лице по едно и също 
време и място, но и тогава, когато при започването на изпълнителното дея-
ние или по-после в процеса на неговото осъществяване умисълът на дееца 
прерасне от умисъл да се убие едно лице в умисъл да се убият повече лица.

Също така, за да е налице състав на престъпление по чл. 162, ал. 2 от 
НК, извършителят следва да е употребил насилие срещу другиго или повре-
дил имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, 
религия или политически убеждения. Такива данни по преписката липсват.

С оглед горното в настоящия случай, спрямо лицата, чиито дея-
ния са подсъдни на военните съдилища, следва да се постанови отказ 
да се образува наказателно производство на основание чл. 24, ал. 1,  
т. 1, пр. 2 от НПК – деянието не съставлява престъпление.

От друга страна, по преписката са събрани данни, че е налице из-
вършено престъпление по чл. 162, ал. 1 от НК от страна на цивилното лице 
ХЮСЕИН МЕХМЕД МЕМИШ (друго име: ХЮСЕИН МЕМИШОГЛУ), роден 
в с. Каялоба, общ. Кирково, обл. Кърджали.
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От справката на ДА „Национална сигурност“ е видно, че деянията на 
ХЮСЕИН МЕХМЕД МЕМИШ (друго име: ХЮСЕИН МЕМИШОГЛУ) не са 
подсъдни на военните съдилища.

От горното се налага изводът, че образуваната преписка е за деяние, 
извършено от лице, което не е от категорията на лицата, визирани в чл. 396 
НПК, поради което намирам, че компетентна да се произнесе е съответната 
гражданска прокуратура.

Това в случая, съгласно чл. 37, ал. 1 от НПК, е Софийска градска 
прокуратура, тъй като  това престъпление е било извършено от чужд граж-
данин – лицето има турско гражданство и престъплението е извършено в 
чужбина – на територията на Република Турция.

Ето защо и на основание чл. 37, ал. 1, чл. 199 и чл. 213 от НПК,

ПОСТАНОВИХ:
ОТКАЗВАМ да образувам наказателно производство по преписка  

№ 303/2014 г. по описа на ВОП – Пловдив, на основание чл. 24, ал. I, т. 1,  
пр. 2 от НПК относно деянията на служителите на МВР.

Препис от настоящото постановление да се изпрати на Сдружение 
Дружба „Родина“, гр. София, за сведение.

Материалите по пр. пр. № 303 /2014 год. по описа на ВОП – гр. Плов-
див, да се изпратят по компетентност на Софийска градска прокуратура от-
носно деянията на Хюсеин Мехмед Мемиш.

ВОЕНЕН ПРОКУРОР:
(п) МАЙОР УЗУНОВ

Отпечатано в 4 екз.
Екз. 1 – СД Родина С-я
Екз.2 – СГП С-я
Екз. 3 – ВОП – П-в
Изг.: майор А. Узунов
Отп.: майор А. Узунов
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Изх. № 50 388/02.07.2015 г.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

гр. София, п.к. 1421, бул. „Драган Цанков“ № 6 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гр. София, 26.06.2015 год.

Чавдар Железчев – прокурор при СРП, след като се запознах с мате-
риалите по преписки № T-8229/15 г. и № Т-8084/15 г. по описа на ДА „НС“, 
пр. пр. № 50388/14 г. по описа на СРП,

УСТАНОВИХ:
Преписката е образувана за цялостно изясняване на обстоятелства-

та, свързани с книгата на доц. Хюсеин Мемишоглу „Страници от историчес-
кото минало на помаците“, издадена в Анкара през 1991 г., в която са посо-
чени случаи на масови убийства в районите на градовете Доспат, Якоруда 
и Самоков във връзка със смяната на имената на българите мюсюлмани, 
извършени от органите на комунистическия режим през 1972–1973 г.

Първоначално сигнал за това е подаден от неправителствената органи-
зация Сдружение Дружба „Родина“, ЕФН: 2109007467, въз основа на който 
през месец април 2013 г. във ВКП е образувана преписка. Проверка е въз-
ложена на ДА „НС“. Приключила е със справка peг. № Т-235/08.01.2014 г.  
и е допълнена със справка per. № Т-1602/17.02.2014 г.

Впоследствие преписката е изпратена във Военно-апелативна проку-
ратура – София, Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, и Софийска град-
ска прокуратура.

С оглед разпоредбата на чл. 35 от НПК престъплението по чл. 162, ал. 
1 от НК е подсъдно на районните съдилища, а в случая на СРС, респектив-
но на СРП, и на това основание преписката е изпратена по компетентност 
в СРП с Постановление на СГП от 11.11.2014 г. Посочената квалификация 
на деянието е наложила промяна на наблюдаващата прокуратура предвид 
правилата за родовоопределената подсъдност, визирани в чл. 25, ал. 1 от 
НПК и чл. 37, ал. 1, т. 1 от НПК.

От проверката било установено, че Сдружение Дружба „Родина“ с 
писмо е сезирало органите на прокуратурата във връзка с книгата на доц. 
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Хюсеин Мемишоглу „Страници от историческото минало на помаците“, из-
дадена в Анкара през 1991 г. В тази книга били посочени случаи на масови 
убийства в районите на градовете Доспат, Якоруда и Самоков, извършена 
от органите на комунистическия режим през 1972 г.

В книгата си Мемишоглу твърдял за наличие на жертви, както следва: 
между 14-ти и 18 март 1972 г, в Доспат – 278 души, Барутин – 315 души, и 
Триград –194 души, през същия период в гористи местности в Родопите, 
където се криели поради несъгласие за смяна на имената им, са отровени с 
газ хиляди „помаци“, „Поради тези нечовешки действия само в планинските 
долини около Самоков са открити трупове на 131 човека“, „В околностите 
на Юндолския балкан са открити трупове на множество мъже и жени, които 
дори не са били заровени в земята“, „В язовира на град Доспат са изхвър-
лени приблизително 1850 трупа на помаци“, „По време на операцията на 
18-ти май 1972 г. в Якоруда 30 помашки младежи са убити под претекст, че 
отказват да подпишат декларациите за „доброволна“ смяна на турските си 
имена“, на 18-ти юли 1972 г. „поради това, че се обявяват против асимила-
торската политика Сафеттин Хасанов и Емин Мехмедов са убити в центъра 
на гр. Якоруда“.

В своите твърдения, авторът се позовал на периодичните издания 
„Tanitim“ („Запознанство“), 1986 г., „Turk kulturu“ („Турска култура“), 1972 г., 
„Turk Dunnyasi“ („Турски/Тюркски свят“), 1972 г., както и книгата на турския 
автор llker Alp „Belge ve Fotograflarla Bulgar mezalimi 1878–1989 г.“ („Българ-
ските издевателства в документи и снимки 1878–1989 г.“).

Посочената периодика (вестници и списания) е била издавана от 
изселнически организации в Турция. Изданията не били открити, въпреки  
опитите това да станело чрез отдел „Международен обмен“ на НБ „Св. св. 
Кирил и Методий“. Служители от отдела твърдели, че турските им колеги 
не са отзивчиви по подобни теми. Чрез този отдел била доставена от Уни-
верситетската библиотека в гр. Гьотинген, ФРГ, книгата „Страници от исто-
рическото минало на помаците“, издадена на английски език. Колкото до 
цитираната от Мемишоглу книга на llker Alp, тя е достъпна на английски език 
в НБ, но авторите на фотографиите, поместени в „Страници от историческо-
то минало на помаците“, не са били упоменати. В книгата на Мемишоглу 
за техен източник се сочел Архив за микрофилми към НБ Н А 4951. След 
направена справка било установено, че микрофилм с такъв номер не съ-
ществувал. Вероятно се имало предвид турската Национална библиотека, 
но това не можело да бъде проверено по линия на международния обмен, 
тъй като подобна практика не съществувала. Микрофилмите били достъпни 
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единствено там, където се съхраняват. По отношение на фотографиите ни-
кой от хората, от които са били снети обяснения, не потвърдили тяхната ав-
тентичност по отношение на времето, местата и събитията, които са обект 
на проверката.

Освен от Авдиков, Марков, Колев и Димитров обяснения по препис-
ката са били взети от още 28 души. Също така са били снети сведения от 
17 души, установени по преписка № 4796-2012 г. по описа на СГП, имала 
връзка с темата за жертвите на възродителния процес от 1972 г.

Обяснения са били снети също и от длъжностни лица в съответните 
региони по онова време, така и от пострадали и наследници на загинали по 
време на преименуването през 1972 г.

От отговорите на разпитаните 48 човека се установило, че във връзка 
с тези събития има общо 11 жертви:

За област Кърджали – Казим Ибрахим Паша от с. Диамандово/Бял 
извор, общ. Кирково. Прострелян при оказана физическа съпротива, на 
30.04.1972 г., починал в болницата в гр. Ардино.

За област Смолян – Неджибе Келосманова от с. Барутин, общ. Дос-
пат. При полицейска акция на 16–18.03.1972 г. е нападнала служители на 
милицията, получила е наранявания и след около 10 дни е починала в бол-
ницата в гр. Девин.

Емине Ибрахимова от с. Барутин, общ. Доспат. Не е ясно дали е била 
жертва на насилие. Била е лежащо болна в дома си, където е починала. 
Подробности около смъртта на двете жени има също така в справка по  
peг. № Т-5782/24.08.2012 г. по пр. пр. № 496/12 г. по описа на СГП.

Област Благоевград – Алиш (Сафетин) Ибрахим Осенски от гр. Якору-
да. Той е бил участник в група от около 400 човека, които на 10 май 1972 г. 
предприели поход от района на Якоруда към София за изразяване на про-
тест срещу смяната на имената. Групата преминала пеш през Рила, но е 
била спряна от органи на реда в землището на гр. Самоков. Наследниците 
на Осенски сочат, че там върху него е било упражнено насилие, вслед-
ствие на което, на 13.05.1972 г., по време на обратния път към родното си 
място той е починал.

Емин Мехмедов Црънков от гр. Якоруда. Наследниците му твърдят, 
че поради нанесен побой на 24.07.1972 г. е починал в болницата в Разлог.

Георги Неофитов Цинцев от гр. Якоруда – длъжностно лице. Твърди 
се, че е убит по повод водена от него пропаганда за смяна на турско-араб-
ските имена на българските мюсюлмани.

Хюсейн Караадил от с. Корница, общ. Гоце Делчев,
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Мухарем Барган от с. Корница, общ. Гоце Делчев.
Салих Амидеин от с. Корница, общ. Гоце Делчев.
Тефик Хаджи от с. Брезница, общ. Гоце Делчев.
Исмаил Кальор от с. Брезница, общ. Гоце Делчев.
Последните петима са били жертва на събития, свързани с преимену-

ването и случили се в с. Корница на 29.03.1972. г., и които не са споменати 
във въпросната книга на Мемишоглу.

Всички загинали са били погребани от близките си в присъствие на 
други жители на съответните населени места. Освен тях не са били устано-
вени други жертви, свързани с кампанията по смяната на имената на бълга-
рите с ислямско вероизповедание през 1972–1973 г. Гражданите, от които 
са били снети обяснения, категорично опровергават твърденията на Ме- 
мишоглу за броя на жертвите, както и за мащабите и формите на упраж-
нявано насилие, описано в книгата му „Страници от историческото минало 
на помаците“. Видно от приложените смъртни актове, в посочените в кни-
гата периоди и райони, в които живеят преобладаващо българи мюсюлма-
ни, всички регистрирани смъртни случаи са били съизмерими с нормалната 
смъртност на населението и не кореспондират по никакъв начин с твърде-
нията на Мемишоглу.

Спрямо някои от несъгласните с тази политика е била предприета 
мярка „Принудително разселване“. Други са били осъдени на различни сро-
кове лишаване от свобода заради убийства, опити за убийства и др. престъп- 
ления, извършени по повод съпротивата им при смяна на имената. Имало 
пострадали от физически насилие, като безспорни са и негативните пси-
хологически аспекти за част от тези граждани. Липсвали обаче данни за 
разрушавани къщи и/или увреждане на каквато и да е друга собственост .

В хода на проверката също така се установило, че връщане на бъл-
гарски имена съществувало още преди 1972 г. Дотогава част от българите 
мюсюлмани вече били сменили турско-арабските си имена по собствени 
подбуди. Към такава стъпка прибягвали обикновено по-млади, образовани 
и обществено активни хора. До края на 1971 г. около 1/3 от етническите 
българи с ислямско вероизповедание в Кърджалийски окръг са приели бъл-
гарски имена.

В хода на проверката са направени писмени запитвания за лице-
то Юсеин Мехмед Мемиш (другото име на Хюсеин Мемишоглу), ЕГН: 
3709286302, роден в с. Коялоба, общ. Кирково, обл. Кърджали, се установи-
ло, че в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и в Българската армия няма данни за лицето.
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Юсеин Мемиш не е и не е бил служител в Министерството на вътреш-
ните работи, Национална разузнавателна служба и Националната служба 
за охрана.

През 1965 г. Мемиш завършил Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, специалност „История“ в Историко-философския факултет. 
След завършването си работил в Архива в гр. Кърджали. После е бил пре-
подавател по история на БКП във Висшия машинно-електротехнически 
институт – София.

Напуснал България в края на 1984 г. или 1985 г. като участник в орга-
низирана екскурзия в Австрия, където остава нелегално. През 1988 г. взема 
участие в конференция в Париж, на която се дискутира проведеният в стра-
ната „възродителен процес“ от 1984–1985 г. По време на конференцията 
Хюсеин Мемишоглу заема антибългарска позиция, като някои от изнесени-
те от него данни и факти не отговаряли на истината.

До напускането на България Мемошоглу е издал две книги за българ-
ските турци. Едната е със заглавие „Участието на българските турци в бор-
бата против капитализма и фашизма (1919–1944 г.)“, София, 1977 г. Бягство-
то му било изненада за повечето хора, които го познавали, тъй като преди 
това по никакъв начин на е изразявал несъгласие с политиката на БКП.

Впоследствие Мемишоглу се установил в гр. Анкара, Турция, където 
през 1991 г. издава книгата си „Страници от историята на помашките турци“.

От справки в системата за граничен контрол се установило, че след 
01.01.2010 г. Мемишоглу е бил в България през периода 02–23 юни 2010 г., 
както и че е пресякъл два пъти държавната граница на 16 юни 2012 г. Няма 
данни да е пребивавал на постоянния си адрес. Липсвала друга информация 
за посещения и местонахождение на Мемишоглу в страната. Предвид това 
от него не е било възможно да се снемат обяснения по извършената про-
верка, за да се установят източниците на изнесените факти и произхода на 
поместените в книгата му фотографии.

Въз основа на събраните по преписката материали, безспорно се ус-
тановило, че публикуваните от Хюсеин Мемишоглу в книгата му „Страници 
от историческото минало на помаците“ данни за броя на жертвите при пре-
именуването на българите мюсюлмани през 1972 г. не отговарят на исти-
ната. Не е вярна информацията за начините и методите, използвани при 
възродителния процес. За основната част от това население смяната на 
турско-арабските имена с български е била преминала без ексцесии и на-
силие. В отделни случаи и в населени места като с. Барутин, общ. Доспат, 
и с. Корница, общ. Гоце Делчев, и околностите на гр. Самоков се е стигнало 
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до стълкновения между несъгласните с преименуването и милиционерски-
те подразделения, при които имало пострадали. Дадени са между девет и 
единадесет жертви.

Проверката в архивите на Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив 
не е констатирала наличието на предварителни проверки и досъдебни про-
изводства (респ. следствени дела) по описаните случаи на масови убийства.

Проверката в архивите на Военно-окръжна прокуратура гр. София не 
е констатирала наличието на предварителни проверки и досъдебни произ-
водства (респ. следствени дела) по описаните случаи на масови убийства,

В справка на Военно-окръжната прокуратура гр. София е било посоче-
но следствено дело относно събития от средата на 80-те години на XX век, а 
не описаните от Мемишоглу събития от началото на 70-те години. Това било 
наказателно производство по дело № 161991 г. по описа на Прокуратурата 
на въоръжените сили срещу г-н Тодор Христов Живков и о.з. генерал-пол-
ковник Димитър Иванов Стоянов – бивш министър на вътрешните работи 
на НРБ. От горноте дело са отделени материали и е било образувано досъ-
дебно производство II-048/1999 г. по описа на Военно-окръжна прокуратура 
гр. София срещу Георги Иванов Атанасов – бивш министър-председател на 
НРБ, което към момента е спряно.

Фотографиите и документите, публикувани от Мемишоглу в посоче-
ната книга, били взети от сборник със съставител llker Alp, озаглавен „Belge 
ve Fotograflarla mezalimi“ („Българските издевателства в документа и снимки 
1878–1989 г.“). Същият сборник под заглавие „Documents and photographs“ 
е издаден и на английски език от издателство „Rustem“ в Лондон, Велико-
британия, през 1988 г. Едновременно с това той е излязъл в Никозия и Ис-
танбул. Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София разполага 
с английското издание. В него съставителят както и Мемишоглу не дават 
никакви данни за автора на снимките, нито за времето и мястото, където 
са направени. От извършената по преписката проверка категорично е било 
установено, че твърденията на Мемишоглу за 278 жертви в Доспат, 315 в 
Барутин, 194 в Триград, 131 в района на гр. Самоков, 30 в Якоруда, за 1850 
трупа, изхвърлени в язовир „Доспат“, и т.н. не отговарят на истината. Пред-
вид това може да се смята, че публикуваните фотографии (някои от тях не 
са фотографии, а рисунки) не се отнасят към обстоятелствата, свързани с 
преименуването на българските мохамедани, и Мемишоглу и Илкер Алп са 
направили своите твърдения без никакво основание.

Въз основа на събраните по преписката материали се установило, че 
публикуваните от Мемишоглу в книгата „Страници от историческото минало 
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на помаци“ данни за броя на жертвите при преименуването на българите 
мюсюлмани през 1972 г. не отговарят на истината. Не е била вярна като 
цяло и информацията за начините и методите, използвани при възродител-
ния процес. За основната част от това население смяната на турско-араб-
ските имена с български е преминала без ексцесии и насилие. В отделни 
случаи и населени места се е стигало до стълкновения между несъгласни с 
преименуването и милиционерските подразделения, при което имало пос-
традали. Били дадени между девет и единадесет жертви.

От направените в архивите на ДА „НС“ и МВР проверки било уста-
новено, че служители на бившата Държавна сигурност със споменатите в 
книгата имена не фигурират.

За времето на протичане на проверката липсват данни Хюсеин Меми-
шоглу да е посещавал страната. Както и в предишен период, направените 
постъпки за установяване неговото местонахождение в Р Турция, не дали 
резултат, поради което от него не било възможно да се снемат обяснения с 
оглед установяване произхода на публикувания снимков материал и оценка 
достоверността на изнесените данни.

В резултат на извършените до момента проверки категорично може 
да се твърди, че сочените от автора данни за брой на жертвите, имена на 
служители на МВР, приложен снимков материал за издевателства над бъл-
гарските мюсюлмани по време на преименуването им през 1972–1973 г. не 
отговарят на истината.

При преценка и анализ на събраните в хода на проверката данни 
не е можело да се направи извод за извършено престъпление по чл. 116,  
ал. 1, т. 2 и т. 4 от НК, както е установено в Постановление на Военно-ок-
ръжна прокуратура гр. Пловдив от 23.10.2014 г.

Предвид констатациите в приложените към преписката справки с ре-
гистрационни номера Т-235/0801.2014 г. и Т-1602/17.02.2014 г. и съгласно 
оценката на Авдиков и Тюфекчиев, може да се направи извод, че в книгата 
си „Страници от историческото минало на помаците“ Хюсеин Мемишоглу 
подбуждал към национална вражда и омраза на религиозна основа чрез не-
верни твърдения за извършване на геноцид над част от българските граж-
дани, изповядващи исляма. Изнесените в книгата неверни твърдения не-
минуемо предизвикват негативни чувства на турците и другите мюсюлмани 
към християнската част от населението като доминиращо в националната 
държава. Враждата и омразата се свеждат в конкретния случай до чувства 
на неприязън на национална основа. Това е естествена реакция на засегна-
тата част от населението, предизвикана от споменатите „факти“. Чрез раз-
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пространяването на тези неверни „факти“ и обстоятелства се подбужда към 
национална вражда или омраза. Без тях основания за подобни чувства не 
биха съществували. Мемишоглу чрез своята книга внушавал на неограни-
чен кръг лица да възприемат чувства на омраза или дори ги мотивира към 
действия на вражда. По преписката безспорно се установяват безпротиво-
речиви данни за извършено престъпление по смисъла на чл. 162, ал. 1 от 
НК, за това, че чрез разпространяване на невярна информация в своята 
книга от 1991 г., Мемишоглу е подбуждал към омраза, основана на етнос, 
вероизповедание, националност.

След служебна проверка и анализ на материалите по преписката на-
мирам, че досъдебно производство не следва да се образува. Това е така 
поради следните съображения:

В преписката се съдържат данни за извършено престъпление по чл. 
162, ал. 1 от НК от Хюсеин Мемишоглу. От данните в преписката може да 
се направи извод, че същият със своята книга „Страници от историческото 
минало на помаците“ подбуждал към дискриминация, насилие или омраза, 
основани на раса, народност или етническа принадлежност.

Съгласно текста на посочената разпоредба за това престъпление 
законодателят е предвидил наказание „Лишаване от свобода“ от една до 
четири години и „Глоба“ от пет хиляди до десет хиляди лева, както и об-
ществено порицание. Съгласно редакцията от 1968 г., действаща до 2002 г., 
предвиденото наказание за това престъпление е до три години „Лишаване 
от свобода“. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК в конкрет-
ния случай трябва да се анализира състава на престъплението и предвиде-
ното наказание в редакцията от 1968 г., тъй като съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 
от НК за всяко престъпление се прилага онзи закон, който е бил в сила по 
време на извършването му, а ако до влизане в сила на присъдата последват 
различни закони, прилага се законът, който е най-благоприятен за дееца. 
Видно е, че редакцията от 1968 г. предвижда наказание до 3 години, което 
е по-благоприятно за дееца и съгласно императивната разпоредба на ал. 2 
следва деянието да бъде анализирано в аспекта на редакцията на разпо-
редбата от 1968 г., която е действала по време на извършване на инкрими-
нираното деяние.

Видно от материалите, събрани по преписката, инкриминираната дата 
на осъщественото деяние е през 1991 г. Съгласно разпоредбата на чл. 80, 
ал. 1, т. 4 от НК наказателното преследване на посоченото престъпление 
се изключва по давност (относителна), ако не е възбудено в продължение 
на 5 години. С оглед на изложеното, а и като взех предвид разпоредбата на 
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чл. 81, ал. 3 от НК, а именно – абсолютната давност на инкриминираното 
деяние е 7,5 години, намирам, че абсолютната давност по настоящото на-
казателно производство е изтекла през 1998 г. Предвид факта, че не е ясно 
на коя дата е издадена книгата на Мемишоглу, следва да се отбележи, че 
дори това да е станало към края на годината, то в този случай абсолютната 
давност е изтекла през 1999 г. В конкретния случай наказателното прес-
ледване не е възбудено в законоустановения срок, поради което и с оглед 
изтичането на законоустановения срок за това, то към настоящия момент 
има законова пречка за възбуждане на наказателно преследване.

В случая е налице законова пречка държавата да осъществи нака-
зателно преследване поради определен юридически факт, а именно – из-
теклата абсолютна давност. Изтекъл е периодът от време, определен от 
законодателя, с което държавата е загубила правото си да осъществи нака-
зателно преследване. Налице е правно основание за погасяване на наказа-
телното преследване, което настъпва по силата на закона.

Въпреки, че наказателното преследване е изключено по давност, за 
пълнота на изложението следва да се отбележи, че в проверката не са ус-
тановени данни трето лице да е използвало книгата на Мемишоглу, за да 
подбужда чрез нея към дискриминация, насилие или омраза, основани на 
раса, народност или етническа принадлежност.

Поради изложеното считам, че досъдебно производство в настоящия 
случай не следва да се образува.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 199, чл. 196, ал. 1, 
чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК,

ПОСТАНОВИХ:

ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство по преписки  
№ Т-8229/15 г. и № Т-8084/15 г. по описа на ДА „НС“, пр. пр. № 50388/14 г. 
по описа на СРП.

ПРЕПИС от постановлението да се изпрати на Сдружение Дружба 
„Родина“ на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 16, вх. В, ет. 4, ап. 
17.

Постановлението може да се обжалва пред СРС-НО в седемдневен 
срок от получаването му.

ПРОКУРОР: (п) Чавдар Железчев
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5.7. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Сотир Цацаров, 
 главен прокурор на Република България, и др.

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Факсимиле на писмото, с. 3
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Факсимиле на писмото, с. 4
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Факсимиле на писмото, с. 5
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Приложение 1. Постановление на Софийска районна прокуратура (вж. на  
с. 390–405 в настоящия сборник) 

Приложение 2. Страници от книгата на Илкер Алп „Българските зверства. 
Документи и фотографии“ (вж. на с. 257–268 в настоящия сборник)

Приложение 3. Страници от книгата на Хюсеин Мемишоглу „Страници от 
историческото минало на помаците“ (вж. на с. 248–254 в настоящия 
сборник) 
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Приложение 4. Страници от книгата на Евгения Иванова „Отхвърлените 
„приобщени или процеса, наречен „възродителен“ (1912–1989)“, С., 
2002

Факсимиле на контратитула 
на книгата

Факсимиле на титула на книгата
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Факсимиле на с. 212 от книгата



414 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ414 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

Факсимиле на контратитула Факсимиле на титула

Факсимиле на съдържанието 

Приложение 5. Страници от статията на Евгения Иванова. „Идентичност и 
идентичности на помаците в България“. – В сб.: „Помаците – версии 
за произход и съвременна идентичност“. С., 2013
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Факсимиле на с. 29 от сборника
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Приложение 6. Публикация във в. „Отзвук“1 

1 Анита Чолакова. От ДПС канят само ДПС на митинга в Барутин, но ня-
мат забранителен списък. – В: Отзвук, бр. 33, 2015.

От ДПС канят само ДПС на митинга в Барутин,  

но нямат забранителен списък

„Тъй като това е митинг, организиран от ДПС, ние изпращаме офи-

циални покани до цялото ръководство на ДПС, но го обявяваме и в меди-

ите – така че всеки, без значение дали е политически ангажиран, или е 

аполитичен – е добре дошъл. Нямаме забранителен списък“, каза пред 

журналисти областният председател на Движението Салих Аршински. 

На конкретния въпрос дали тази година смятат да поканят представите-

ли на държавата и другите политически партии, за да види обществото 

дали този процес се осъжда еднакво от всички, Аршински отговори, че 

в понеделник ще съобщи дали са изпратени покани. Вчера обаче чрез 

пресцентъра си оповести, че покани не са изпратени, но всички са добре 

дошли.

„Аз ще се радвам, ако има колеги от други политически сили, кои-

то да осъдят тези действия. Нали си давате сметка, че ако областният 

управител дойде, аз ще съобщя, че той е сред нас“, посочи областният 

лидер на ДПС, но подчерта, че с „Атака“ и „Патриотичния фронт“ не ко-

муникира по никакъв начин. „Г-н Доган ще бъде поканен със сигурност“, 

каза в отговор на журналистически въпрос.

Традиционният възпоменателен митинг в Барутин срещу т.нар. 

„възродителен процес“  е бил насрочен за 14 март, но заради бедствието 

е бил отменен за 28 март. Новото е, че този път освен политически речи 

ще има и детски рецитал.

„През 1972 г. в Барутин се е състоял петият по ред „възродите-

лен процес“ в България. Казвам го, защото винаги, когато се говори 

по тази тема, се обхваща период от 1974 г. до 1990 г. На финала сме 

да довършим иформацията за всички подобни изстъпления, които са 

вършени срещу населението в Република България, започвайки от 
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1912 г. до 1990 г. Систематизирали сме ги като населени места и по-

страдали хора. Митингът в Барутин е единственият в област Смолян, 

като тази година ще има подобни мероприятия на територията на 

почти всички общини – там, където е имало оказване на репресия за 

близо един век – в Мадан, Рудозем, Златоград, Неделино, Смолян“, 

каза Аршински. По думите му 25 човека са били убити по време на 

смяната на имената в нашата област.

Анита Чолакова
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Факсимиле на с. 44 от стенографски дневници 

Приложение 7. Стенографски дневници на 41 НС, 301 заседание
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Изказване на депутата Тунчер Кърджалиев  
в Народното събрание

(...)
ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ (ДПС): Благодаря!
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Аз ще 

се опитам да направя плавен преход от изказването на господин Тошев. 
При обсъждането във водещата комисия също е възникнал въпросът: 
защо точно сега, защо толкова късно? Отговорът на вносителя е, че в 
годините непосредствено след този процес раната е била много тежка. 
Безспорно, съгласен съм с това. Нещо повече, на определена дистан-
ция от времето емоциите, и то деструктивните, създаващи конфликти, са 
преодолени или ако не преодолени – поне балансирани. Това е по-добра 
изходна точка за приемане на такива генерални констатации, на такива 
обобщения.

И друго предимство съществува, а то е, че преходът на българската 
държава е изживял този своеобразно наречен детски период. Демокрация-
та е укрепнала и условията за адекватна, при това възможно е дори едно-
посочна, оценка на тези събития са налице.

Не трябва да забравяме и друг факт, а той e, че страната ни е при-
познала и прегърнала една богата и по-добра ценностна система – тази 
на Европейския съюз. В този смисъл фактът допълнително ни улеснява и 
същевременно задължава за точно такъв тип декларации.

Каква е нашата оценка за процеса? Първо, искам да подчертая, че 
този процес не е просто от 1984–1989 г. Той е започнал, в по-генерален 
план и аспект е разглеждан още през 50–60-те години на миналия век.

Преди всичко друго трябва да кажа, че определението „възродителен“ 
е крайно нелепо и  безумно дори, до такава степен, че осквернява думата 
„възраждане“. Това е най-грозната метафора може би в съвременната бъл-
гарска история. Опитът за насилствена смяна на имена пося омраза между 
хората и по този начин мултиплицира насилието, като нямаше, забележете, 
незасегнати хора в българското общество. 

Стигна се до нещо невиждано в европейската, а може би и в светов-
ната история, а именно – до императивното депортиране на над 360 хил. чо-
века от държавата. Това е неописуема житейска драма. Може би и този ас-
пект от проблема трябва да разгледаме, защото това оказва давление върху 
екзистенциални параметри на човешкото битие. Да не говорим за унизено 
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Факсимиле на стенографски дневници, 41 НС, 301 заседание, с. 45 
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достойнство, суспендирани граждански, политически и културни права, за 
брутално отнети свободи, както и за разбитите надежди за по-добър живот.

Не само това, четох някъде, че според архивите на Министерството 
на вътрешните работи през този период физически са унищожени 617 чове-
ка. Един Господ знае каква е истинската цифра.

Категорично осъдителна оценка за тези събития дадоха най-различ-
ни институции, включително и международни. Припомням ви, че Съветът на 
Европа излезе със своя такава. 

Тези оценки са функция, но и в пълна хармония с онези фундамен-
тални европейски документи и актове, а именно: Декларацията на ООН за 
правата на човека от 1948 г., Конвенцията за защита на правата и основни-
те свободи от 1950 г., както и Хартата на основните права на Европейския 
съюз от 2000 г., редактирана през 2007 г.

Не трябва да забравяме, че оценка, дори извинение за този акт нап-
равиха по достоен начин от партията, сочена за наследник, навремето в 
лицето на Луканов, Виденов, в лицето на президента, както и през 1997– 
2001 г. от името на премиера на Република България.

Поради всички тези изредени причини ще е крайно полезно и парла-
ментът в една парламентарна република да даде най-сетне оценка за този 
казус. Възможно е това след време дори да се интерпретира като историче-
ски акт на Народното събрание, приключващ един лош исторически период, 
лош исторически казус.

Аз съм убеден, че този акт ще е не само с морален, не само с цен-
ностен заряд, а и с категорично политическо заключение, и то, възможно 
е, в цивилизационен аспект. Тази декларация ще е добър пример за де-
монстриране на необходимостта от взаимна толерантност, недопускане на 
междуетническа неприязън, нещо повече – акт в полза на интегритета на 
българското общество. Още повече че с последната точка и с редакцията, 
която беше предложена, ние изрично подчертаваме, че при такива престъп- 
ления няма давност.

В крайна сметка и в заключение тази декларация, особено ако бъде 
приета с единодушие, ще опровергае по категоричен начин онези балкан-
ски геопесимисти, които твърдят, че като поживееш няколко десетилетия 
на Балканския полуостров, постепенно губиш вярата си в справедливостта, 
доброто и дори в Бог. Благодаря за вниманието.

(...)
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Приложение 8. Публикация в сайта на „Дойче веле“1 

1 Е. Барух. Белите петна в паметта на България. – В: DW, 14.01.2012, на адрес: 
https://www.dw.com/bg/белите-петна-в-паметта-на-българия/а-15665698.

Факсимиле на публикацията



ПРЕСА  ТВ  РАДИО  WEB  @  ПРЕСА  ТВ  РАДИО  WEB  @

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА ДРУЖБА „РОДИНА“  • 423

Факсимиле на публикацията
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Приложение 9. Декларация на ДПС от 20.12.2014 г. в сайта на ДПС1 

1 Декларация по повод 30 години от опита за насилствена асимилация на бъл-
гарските мюсюлмани. – В: ДПС, 20.12.2014. Страницата вече не може да бъде на-
мерена.

Факсимиле на публикацията
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Факсимиле на публикацията
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Приложение 10. Програма на симпозиума в Турция на 18.12.2014 г. 

Факсимиле на програмата



ПРЕСА  ТВ  РАДИО  WEB  @  ПРЕСА  ТВ  РАДИО  WEB  @

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА ДРУЖБА „РОДИНА“  • 427

Приложение 11. Информация за излъчването в Турция на филм за възро-
дителния процес1 

1 Турция произведе скандален филм за възродителния процес. – Страницата на 
първоначалната публикация вече не може да бъде намерена. Вж.: Турция произведе 
скандален филм за възродителния процес. – В: 359News.bg, 11.01.2016, на адрес: 
http://359news.bg/turtsiya-proizvede-skandalen-film-za-vazroditelniya-protses/.

12 март 2013

ТУРЦИЯ ПРОИЗВЕДЕ СКАНДАЛЕН ФИЛМ  

ЗА ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Така е, като вместо ние да говорим за проблема помежду си, 
оставяме чужда пропаганда да ни бърка в душите,  

коментират български турци

Трейлър на скандален документален филм получиха редакциите 
на няколко български медии, включително No Comment. Според при-
дружаващата го информация става дума за документална поредица, 
заснета от Осман Седен по поръчка на държавния Комитет за радио 

Факсимиле на публикацията в интернет със стоп кадри от въпросния филм
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Факсимиле на публикацията в интернет със стоп кадри от въпросния филм

и телевизия на Турция. Под заглавието „Отново да се родиш“, филмът 
разказва историята на никому неизвестния Юмер от Германия – роден 
някъде в България, преживял ужасите на т.нар. възродителен процес и 
последвалата Голяма екскурзия и „преродил се“ в новата родина, без да 
предаде род и религия.

Изселници, запознати с проекта, коментираха бъдещата поредица 
с възмущение. Специално за No Comment истински жертви на трагич-
ните събития от средата на 80-те години на миналия век изразиха недо-
волството си от начина, по който е изопачена истината от ония години.

„Да, беше трудно, беше тъжно и страшно, но само в трейлъра 
изброихме поне 70 трупа на турци и мюсюлмани, търкалящи се по 
улиците на някакво малко село. Видяхме поне 2 публични масови 
разстрела, а също и трепане на хора, все едно са мухи!

Колкото и да са ни тежки спомените от декември 1984 г. и януари 
1985 г. такива ужаси не помним, това просто не се е случвало така“ – 
казва A. M., който сега живее в Измир и пожела да запазим анонимност-
та му. 
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Баща ми яде бой на 19 януари 1985 г. в Ябланово, свидетел съм 
на бунта в Котелските села, макар че бях малък. Имаше убити, даже 
едно бебе! Но тия циркове с разстреляния на минарето имам и стро-
ените в редица мъже, косени с автомати... Това просто не беше така! 
Авторът на този филм не е помирисвал ни България, ни възродителен 
процес!“ – категоричен е И. А. от Истанбул.

„Истината е, че в България така и не наказахме виновниците 
за Възродителния процес! Оставихме ги да си изживеят старините, 
някои от тях с почести и в лукс. Политическата класа не намери воля да 
затвори тази страница завинаги, но преди да я затвори, трябваше всич-
ки да я прочетем до последната буква, за да не се повтарят никога таки-
ва срамни епизоди в историята на двата народа. И за това вина носят 
всички политически партии, без изключение! Особена вина носи 
ДПС, които би трябвало да настояват истината да се разрови до дъно. 
Вместо това лидерите на движението говорят за възродителен процес 
само когато им отърва. По волята на съдбата живеем заедно вече 700 
години и ако даде Господ, ще изкараме още толкова. Но България прави 
грешка, като не изчисти това петно – трябваше да има отговорни, тряб-
ваше да има наказани, трябваше да има заклеймени. Сега Ердоган си 
прави пропаганда на гърба на жертвите от България. С тоя филм ще 
посеят само ветрове, а какво ще жънат утре двата народа? Пак ли 
бури?“.

Според официално известните данни убитите по време на възро-
дителния процес са общо 18, като 12 от тях са загинали по време на 
съпротивата срещу преименуването, а останалите 6-ма са тримата осъ-
дени за атентата на гара Буново, двамата самовзривили се атентатори 
от заложническата криза във Варна и третият им съучастник, осъден по-
късно на смърт.

Освен очевидните разминавания с историческите факти, запозна-
ти с бъдещия документален сериал твърдят, че авторите пренасят ак-
цента от смяната на имената и идентичността на хората върху нещо, 
което никога не е било нито цел, нито фокус на възродителния про-
цес – забраната или смяната на религията на българските турци.

„По онова време религията не беше добре за всички – както на 
нас ни пречеха да ходим на джамия, така на християните правеха про-
блем, когато ходеха на църква – спомня си A. M. от Измир. – Но аз поне 
не знам насила да са карали някой да се отрече от Аллах и ако каже 
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„не“ – да го застрелят. Не и през възродителния процес. Имало е такива 
работи, особено в Родопите, и то на няколко пъти през миналия век. 
Имало е, но през 1984–1989 не беше това целта“ – добавя той.

„Така става, когато вместо сами отдавна да сме изяснили истина-
та помежду си, да сме решили проблема и да сме забравили, оставяме 
чужда пропаганда да ни рови в душите“ – казва И. А., който работи за 
популярен турски ежедневник.

Междувременно в парламента има внесени три законопроек-
та, които са свързани със събитията. И на трите вносител е ДПС.

Първият е за овъзмездяване на жертвите на възродителния про-
цес. Вторият предвижда наследниците на изселниците да могат лесно 
да получават българско гражданство, като докажат само, че някой от 
роднините им по пряка линия е роден в България. И третият проект е за 
изплащане на обезщетения на пострадалите от стрелбата по време на 
протестите срещу преименуването.

Странно защо нито един от предложените проекти не изисква въз-
обновяването на прословутото Дело №1, което трябваше да посочи и 
накаже организаторите на възродителния процес? Или, ако не възобно-
вяване, то стартиране наново, след като тази страница от историята ни 
не е нито прочетена, нито затворена!
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Д-Р ИЛКЕР АЛП

Турският учен д-р Илкер Алп е роден в Скопие, Югославия, през 
1953 г. Завършва основно, средно и висше образование в Охрид. През 
1974 г. пристига в Турция. Научната му кариера започва в Анкарския 
университет от 1983 г. като асистент в Института по турска история и 
реформи. През 1985 г. получава докторска степен с изследването „Бъл-
гарските зверства през Балканските войни (1912–1913)“. Неговите пуб-
ликации са в областта на турската културна история и за турците на 
Балканите. Професионалното му развитие и израстване продължава в 
Одрин, където е професор в Тракийския университет. През 1988 г. той 
публикува сборник със заглавие: „Bulgarian Atrocities. Documents and 
Photographs“ („Българските зверства. Документи и снимки“), отпечатан 
на английски език в издателство „Rustem“ – Лондон. Същата година 
тази книга е публикувана в Никозия и Истанбул. През 1990 г. в Анкара 
е издадена още една негова книга на турски език, озаглавена „Beige ve 
Fotograflarla Bilgar mezalimi (1878–1989)“ – „Документи и снимки за бъл-
гарските зверства (1878–1989)“.

Приложение 12. Биографична справка за Илкер Алп 
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Приложение 13. Биографична справка за Хюсеин Мемишоглу 

Доц. д-р ХЮСЕИН МЕМИШОГЛУ

Доцент д-р Хюсеин Мемишоглу е турчин, роден през 1937 г. в  
с. Каялоба, Кърджалийски окръг. Завършва висше образование в Со-
фийския университет. Кандидатска дисертация защитава в Академията 
за обществени науки и социално управление (АОНСУ) към ЦК на БКП. 
От 1971 г. е преподавател по история на БКП към Центъра по идеологи-
чески дисциплини във ВМЕИ „В. И. Ленин“ – София. Той се хабилитира 
като доцент с научна монография за участието на българските турци в 
изграждането на социализма в Народна република България. В нея ав-
торът Юсеин Мемишев дава твърде суперлативни оценки за политиката 
на българската социалистическа държава по отношение на българските 
турци, включително и към българите мохамедани. През 1984 г. публику-
ва книгата „Задружно в социалистическото строителство на Родината 
(Приобщаването на българските турци към изграждането на социализ-
ма)“. През 1988 г. емигрира в Република Турция и става преподавател 
в университета „Хаджеттепе“ в Анкара. Тук става и професор, но с про-
менен професионален профил. Той е представен с „ново“ професионал-
но минало: защитил докторска дисертация в Академия за политически 
науки, каквато в Народна република България няма; от 1971 г. бил пре-
подавател в историческия отдел на ВМЕИ в София, а такъв отдел в този 
висш институт също няма. 

Когато през 1988 г. получава политическо убежище в Турция, не-
говото семейство остава в София, докато двете му деца завършат висше 
образование в България, което е доказателство за прагматичното мис-
лене, поведение и действие на доцент д-р Хюсеин Мемишоглу.

В споменатата научна монография, отпечатана в издателството на 
БКП, като историк изследовател в България той използва много оригинал-
ни архивни документи, информация от Стенографски дневници на Народно-
то събрание, данни от официалната статистика, с които показва и доказва 
с изобилие от факти безспорните положителни резултати и големите по-
стижения при осъществяването на образователната и културната политика 
на българската държава в регионите с турско население. Авторът Юсеин 
Мемишев тогава одобрява и се възхищава от тази политика на българска-
та социалистическа държава, тъй като и той, бидейки студент, е облаго-
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детелстван от нея. Като се съобразява с обективните факти, признава и 
подчертава, че с реализацията на тази политика, освен с преодоляването 
на неграмотността сред българските турци, е формирана и тяхната инте-
лигенция. Той е свидетел на този процес на създаване на специалисти с 
висша професионална квалификация сред младото турско поколение, кой-
то се стимулира от българските държавни органи и чрез системата на ет-
ническата протекция, тоест с ползването на привилегии. Юсеин Мемишев 
сам разбира, че тази система лишава способни млади българи и българки 
да придобият висше образование, поради попълването на държавния пла-
ниран прием на студенти с повече млади турци и туркини. Той признава, 
че недостатъчното владеене на български език или неговото неползване 
от турците в България при въвеждане на еднакви държавни изисквания 
за българи и турци ограничава достъпа на турците до образованието, кул-
турата, изкуството, управлението и всички други жизненоважни сфери в 
българското общество. Тъкмо затова сливането на турските и българските 
училища през 1958–1959 г. според Юсеин Мемишев отговаря на „корен-
ните интереси на българските турци, на подрастващото поколение“. 
Преустройството на българската образователна система, по неговите 
думи, създава „нови, много по-благоприятни условия за преодоляване на 
народностната ограниченост и затвореност на българските турци“. 
При това той изтъква, че БКП и правителството никога не се противопоста-
вят на изучаването и усвояването на турски език. Основателна е неговата 
констатация, че българските турци „в своето огромно мнозинство“ одоб-
ряват този поврат в развитието на образователното дело. Увеличаването 
на количествената характеристика на младите турци е висше образование 
от 1965 до 1975 г. става реалност. През 1965 г. над 10 265 български тур-
ци – учители, инженери, лекари, агрономи, техници и други специалисти с 
висше образование, работят в различни сектори на народното стопанство, 
в областта на образованието, науката и културата; в края на 1966 г. те са 
14 000, а в края на 1975 г. – 31 969 души.

Тази обективна истина за българската държавна икономическа, со-
циална, образователна и културна политика по отношение на българските 
турци е разкрита, приета и потвърдена от българския историк Юсеин Ме-
мишев през 1984 г. След пет години, през 1989 г., турският историк Хюсеин 
Мемишоглу ще отрече тази истина и ще нарече същата тази политика към 
същото това турско население в България „политика на асимилация и ужа-
са на геноцида“.
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Приложение 14. Страници от книгата на Хюсеин Мемишоглу „Страници от 
историческото минало на помаците“, Анкара, 1991, на турски език 
(вж. на с. 248–254 в настоящото издание).
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Приложение 15. Покана за научната конференция, организирана от Уни-
верситета на Инстанбул и БАН

Факсимиле на поканата, с.1 
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Факсимиле на поканата, с. 2 
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Балканите – минало и настояще:  
взаимни влияния и взаимодействия  

V Международна балканска годишна конференция

Организирана от Университета на Истанбул  
и Българската академия на науките София, 26–28 ноември 2015 г.

Мост между Изтока и Запада, между исляма и християнството, 
между цивилизациите – това е често срещано определение за Балкан-
ския полуостров в средствата за масова информация, историческите из-
точници и популярната литература. През последните десетилетия на XX 
век тези цивилизации се срещат и съжителстват на територията му без 
съществени конфликти. За други Балканите са били и днес са опора на 
християнската вяра в лицето на исляма, границата, където християнската 
и ислямската цивилизация се сблъскват. През по-голямата част от XX век 
„западняците“ – термин с твърде променливо съдържание, на който се 
придава прекалено голямо значение и е подвеждащ, поставят на полуос-
трова и населението му етикета „буре с барут от размирници“.

До османското завоевание полуостровът вече се е превърнал в мо-
зайка от етнически, езикови и религиозни групи, които в много случаи спо-
делят едно и също пространство и са оформили по-широки или по-тесни 
„контактни зони“, където живеят заедно. Дори основните етнически групи, 
като гърци, българи, сърби и албанци, в редки случаи населяват етнически 
„чисти“ територии, тъй като например големи групи славяни и албанци се 
установяват дълбоко в южната част на полуострова, а значителен брой гър-
ци се заселват по черноморското крайбрежие и на територията на днешна 
Южна България и Южна Албания. Бидейки на географски кръстопът, много 
преди османците Балканите се привлекли някои тюркски племена, които се 
заселват там и се претопяват във „врящото гърне“. Османското завоевание 
диверсифицира още повече населението на полуострова. Всъщност имен-
но с установяването на османското владичество започва истинското раз-
пространение на исляма в региона. През следващите векове в отношенията 
между етническите и религиозните групи се редуват периоди на относител-
но мирно съжителство и ожесточена конфронтация. Настъплението на мо-
дерността довежда до постепенното изтласкване на Османската империя 
от региона, до разпокъсването є и до появата на редица държави – нейни 
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наследници, в които има значителни религиозни и етнически малцинства. 
Техните отношения с империята, а и помежду им са сложни. Двете световни 
войни донасят още промени в района – политически, както и икономически, 
демографски и културни.

Етническото и религиозното многообразие, което се наблюдава в 
ранните съвременни Балкани не означава непременно, че обществата и 
селищата там са фрагментирани или че хората там са били или са станали 
по-малко нетолерантни и дори враждебни към „чужденците“ в сравнение с 
останалите. Съжителството под османско владичество далеч не е лишено 
от напрежение или неравенство; например и немюсюлманите, и немюсюл-
маните сунити са обект на легализирана дискриминация. И все пак, изглеж-
да, че в хода на вековете на нашествия и пристигане на нови заселници 
хората, населяващи полуострова, са се научили да живеят с тези различия, 
което позволява на „другия“ да съществува, и да приемат различията като 
част от живота. Всъщност най-важното е, че в резултат от това етническо 
и религиозно многообразие се натрупва столетен опит за съжителство на 
хора, които езиково, културно и религиозно са различни. Смесените села 
и махали, гилдии или еснафи в търговията и производството изобщо не са 
изключителен феномен през целия ранномодерен и модерен период, та чак 
до XIX век. Разнообразието от езици и култури повдига редица въпроси за 
тяхното съжителство. Сред тях можем да посочим въпроса за многоезич-
ността/polyglotism в повечето части на Балканите чак до средата на XX век, 
взаимодействията в областта на изкуството и материалната култура, архи-
тектурата, езиковите контакти. Не толкова очевидни, но също толкова важ-
ни, изглежда, са били взаимните влияния и отношения в икономическия, 
политическия и социалния живот, които наскоро извеждат на преден план 
„османското наследство“ като конкретна тема за научно изследване. Днес 
новите политически и икономически реалности са „родили“ нови модели на 
взаимодействие в региона помежду и в рамките на всяка от балканските 
държави.

Предвижда се конференцията да се проведе в рамките на International 
Balkan Annual Conference (IBAC) и ще бъде петото си издание след форумите 
в Скопие (2011 г.), Тирана (2012 г.), Сараево (2013 г.) и Букурещ (2014 г.).  
Съорганизаторите предлагат участниците да се съсредоточат върху аспек-
тите на живота на Балканите през последните три века и до настоящия мо-
мент, без специално да избягват чувствителни въпроси. Теми за взаимо-
действията и отношенията преди XVIII век също ще се приемат дотолкова, 
доколкото служат като основа за по-нататъшни разработки. По отношение 
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на постосманската епоха фокусът ще бъде върху българо-турските отноше-
ния, но добре дошла би била и една по-широка гледна точка към Балканите. 
Ориентировъчно областите са:

1. Икономически живот – селско стопанство, търговия, занаяти, про-
изводство, транспорт и инфраструктура, туризъм

2. Социален живот и отношения
3. Дипломация и международни отношения
4. Културен обмен и взаимодействие – изкуство, архитектура, език, 

фолклор, музика, литература, кинематогрфично майсторство;
5. Обучение – политики, институции
6. Медии
7. Биографични изследвания
8. Градове и урбанизация
9. (Икономическа) миграция
10. Културно, икономическо, социално и политическо наследство
11. Съвременни отношения

Молбите за кандидатстване трябва да съдържат името, принадлежност- 
та на кандидата; заглавието и резюме се очакват до 15 септември 2015 г.  
До 13 октомври 2015 г. Академичният съвет на конференцията ще оцени 
всички предложения и ще уведоми кандидатите дали техните предложения 
са приети.
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Приложение 16. Публикация във Faktor.bg1 

1 Иван Грозданов. С „меката сила“ на неоосманизма в действие и БАН клек-
на на турската лира. – В: Faktor.bg, 7.09.2015, на адрес: https://www.faktor.bg/bg/
articles/kultura/art-faktor/-s-mekata-sila-na-neoosmanizma-i-ban-klekna-na-turskata-
lira-54233.

С „меката сила“ на неоосманизма в действие 
и БАН клекна на турската лира

„Меката сила“ на неоосманизма, предвиждаща културно и иконо-
мическо проникване в държавите, били част от Османската империя, се 
прилага вече и към Българската академия на науката. БАН организира 
с Истанбулския университет международна балканска годишна конфе-
ренция в София, спонсорирана с турски лири. Форумът ще се състои 
в София от 26 до 28 ноември. В поканата за участие към наши и чуж-
ди изследователи строго са фиксирани темите и, което е по-скандално, 
се подчертава, че преди да бъдат допуснати до участие, учените ще 
бъдат цензурирани. Ако докладите им не отговарят на претенциите на 
организаторите, те просто няма да бъдат допуснати до форума. Подобна 
практика е без прецедент в последния четвърт век от академичната ни 
история, която се характеризираше с плурализъм. Под влияние на „ме-
ката сила“ на неоосманизма и БАН заговори за османско владичество, 
а не за турско робство. Естествено, проблемите на етнодемографските 
процеси, протекли в империята, както и последствията от тях не са в 
дневния ред на форума. Тъкмо обратното – в поканата към участниците 
се рисува идилия в тон с лансираната от Анкара теза за благотворното 
османско присъствие на Балканите.

В поканата могат да се прочетат следните абсурди: „Мост между 
Изтока и Запада, между исляма и християнството, между цивили-
зациите – това е често срещано определение за Балканския полуос-
тров в средствата за масова информация, историческите източни-
ци и популярната литература. През последните десетилетия на XX 
век тези цивилизации се срещат и съжителстват на територията 
му без съществени конфликти“. Логично възниква въпросът кои сред-
ства за масова информация, исторически източници и популярна лите-
ратура имат предвид организаторите. Отговор липсва, но освен в Турция 
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такава идилия не се описва никъде. В същата покана се добавя: „През 
по-голямата част от XX век „западняците“ – термин с твърде про-
менливо съдържание, на който се придава прекалено голямо значение 
и е подвеждащ, поставят на полуострова и населението му етике-
та „буре с барут от размирици“. Е, това е академично самочувствие. 
И къса памет. Никакъв спомен за касапницата в Югославия, десанта в 
Кипър или конфлик-тите в Македония.

Организаторите на форума се опитват да ни убедят в това, в което 
„западняците“ а и ние, българите, не вярваме: „И все пак изглежда, че 
в хода на вековете на нашествия и пристигане на нови заселници 
хората, населяващи полуострова, са се научили да живеят с тези 
различия, което позволява на другия да съществува, и да приемат 
различията като част от живота“. И тук опираме до черешката на 
тортата – „османското наследство“. Ето в какво ни убеждават органи-
заторите: „Разнообразието от езици и култури повдига въпроси за 
тяхното съжителство. Сред тях можем да посочим въпроса за мно-
гоезичността в повечето части на Балканите чак до средата на XX 
век, взаимодействията в областта на изкуството и материалната 
култура, архитектурата, езиковите контакти. Не толкова очевид-
ни, но също толкова важни, изглежда, са били взаимните влияния и 
отношения в икономическия, политическия и социалния живот, кои-
то наскоро извеждат на преден план „османското наследство“ като 
конкретна тема за научно изследване“.

За сведение „османското наследство“ вече е обект на „научно из-
следване“. С неизвестно и до днес финансиране, но с протекциите лично 
на бившия турски посланик Исмаил Аръмаз в София, бяха представени 
две луксозни издания. Едното е „Турците в България“, а другото „Пъ-
теводител на Османска България“. Издател е бившият агент на Шесто 
управление на ДС Антони Георгиев. Автори са плеяда научни работници 
от БАН. Явно обаче това не е достатъчно за тези, които дават парите.

Конференцията ще бъде пето издание. До този момент форуми са 
се провели в Скопие – през 2011 г., Тирана – през 2012 г., Сараево – 
през 2013 г., и Букурещ – 2014 г.
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Организаторите предлагат участниците да се съсредоточат върху 
живота на Балканите през последните три века и до настоящия момент, 
„без специално да избягват чувствителни въпроси“. Въпросите обаче 
са избегнати още със зададените теми и времевия им обхват. Може да 
докладвате за селското стопанство, занаятите, социалния живот. Даже 
за културния обмен и взаимодействие като изкуство, архитектура, фолк-
лор. Но нито дума за османското нашествие, кръвния данък, ислямиза-
цията или религиозната дискриминация.

Темите са идеални за соросоидите в научните ни среди, които две 
десетилетия чрез неправителствени центрове наводниха академичното 
пространство със слугинажни издания.

За да бъде унижението към участниците пълно, те трябва да пода-
дат „молба за участие“ до 15 септември, за да има време за задълбочен 
оглед. В нея трябва освен име и принадлежност да се надяват „Акаде-
мичният съвет на конференцията“ да оцени техните предложения и 
да ги уведоми дали те са приети.

От БАН се опитват да впишат предстоящия форум в политиката на 
академията за толерантност. Ще припомним, че по инициатива на пред-
седателя на БАН акад. Стефан Воденичаров бе приета Декларация за 
толерантността между вероизповеданията и етносите в България.  Тя бе 
подписана на 5 февруари 2013 г. между БАН и Националния съвет на ре-
лигиозните общности в страната. Бе проведена и кръгла маса, на която 
учудващо нямаше мюсюлмански лидери. Техен доклад не се появи и в 
публикуваното луксозно издание „България – средище на толерантност-
та“, видяло бял свят чрез академичното издание „Марин Дринов“. 

Иван Грозданов 



6. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ  

ЗА СВОБОДАТА „ФРИДРИХ НАУМАН“  У НАС
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6.1. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Ангела Меркел, канцлер  
на Федерална република Германия, и до Марин Райков,  
министър-председател и министър на външните работи  

на Република България

Факсимиле на писмото, с. 1 
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Факсимиле на писмото, с. 2 
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Факсимиле на подписката, с. 1 

Приложение. Подписка, осъждаща дейността на Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“ и Фондация „Конрад Аденауер“ срещу интереси-
те на Република България
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Факсимиле на подписката, с. 2 
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Факсимиле на подписката, с. 3 
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Факсимиле на подписката, с. 4 
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Факсимиле на подписката, с. 5 



КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА ДРУЖБА „РОДИНА“ • 451

Факсимиле на подписката, с. 6 
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Факсимиле на подписката, с. 7 
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Факсимиле на подписката, с. 8 
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6.2. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Фондация за свободата  
„Фридрих Науман“, Нов български университет, Институт  

за изследване на близкото минало и проф. Евгения Иванова

Факсимиле на писмото
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Факсимилета на обратни разписки, удостоверяващи, че писмото на Дружба 
„Родина“ от 30.10.2013 г. е доставено на получателите 
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ПУБЛИКАЦИЯ В САЙТА „ЕВРОПОМАК“1 

1  Неочаквана оферта от Дружба „Родина“. – В: Информационна агенция „Евро-
помак“, 9.11.2013. Страницата вече не може да бъде намерена.

Факсимиле на публикацията
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Неочаквана оферта от „Дружба Родина“ 

След представянето на сборника „Помаците – версии за произход 
и съвременна идентичност“ на 23 октомври в Червената къща в София от 
„Дружба Родина“ са изпратили писмо до организаторите на дискусията с 
предложение да проведат съвместно два научни форума с участието на 
възможно най-широк кръг авторитетни учени. На единия форум да се дис-
кутира „Дружба Родина“ в миналото и днес, а на другия да се коментират 
„лъжите, лъжците и манипулаторите на събития и факти, свързани с 
българите мохамедани“. Както винаги в „Дружба Родина“ имат „оригинал-
ни“ идеи. Вероятно широкият кръг от авторитетни учени включва академик 
Георги Марков, известен повече като агент Роман. Петко Колев, Димитър 
Димитров, Бончо Асенов, Лизбет Любенова, Емилия Славкова и други све-
тила на националната сигурност. Темите, които предлагат, също са много 
забавни. 

Първата е да се дискутира собствената им организация, което спо-
койно могат да направят вкъщи на маса или в някоя от неотоплените (за-
ради неплатени задължения към Топлофикация) зали на Института по 
история при БАН, тъй като едва ли някой извън техния приятелски кръг 
проявява интерес към „Дружба Родина“. За сериозните изследователи е 
повече от ясно кой и с каква цел я е създал. Ясно е и че възстановената 
организация се ръководи изцяло от кадри на бившата Държавна сигурност 
и преследва същите цели, каквито е преследвал нейният фашистки прото-
тип. Що се отнася до „лъжите, лъжците и манипулаторите на събития 
и факти, свързани с българите мохамедани“, те са също в редовете на 
„Дружба Родина“. Едва ли има сериозен помаколог в България, който би 
се подложил на унижението да дебатира какъвто и да проблем с кръга 
около агент Роман. Първо, това са хора, чието ниво на научна компетент-
ност е близко до абсолютната нула. Второ, такова животно „българи моха-
медани“ съществува само в техните глави. Има обаче един въпрос, който 
си заслужава да бъде дискутиран с „Дружба Родина“: Кой финансира тази 
организация, откъде идват парите за луксозните издания и за скъпите про-
пагандни мероприятия, защото с просто око е видно, че в гушите на тази 
сбирщина от никому ненужни субекти се наливат пари, с които спокойно 
могат да бъдат нахранени сирийските бежанци в България.

Европомак – София
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ПУБЛИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ „ФОКУС“1

1 Фондация „Фридрих Науман“ опроверга съобщения за предполагаема връз-
ка и финансиране на партия ПОМАК. – В: Информационна агенция „Фокус“, 
19.12.2013. Страницата вече не може да бъде намерена. Вж.: Фондация „Фридрих 
Науман“ отрече да финансира партия ПОМАК. – Аctualno.com, 19.12.2013, на ад-
рес: https://www.actualno.com/politics/fondacija-fridrih-nauman-otreche-da-finansira-
partija-pomak-news_9595.html.

Факсимиле на публикацията
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Фондация „Фридрих Науман“ опроверга съобщения за предпо-
лагаема връзка и финансиране на партия ПОМАК

София. Фридрих Науман Фондация за свободата (ФНФС) опроверга 
публични изявления за предполагаема връзка на фондацията с партия ПО-
МАК. В съобщение до медиите се казва: 

„През последните седмици имаше голям брой публични изявления 
от различни лица в пресата и електронните медии в България, в кои-
то се твърди, че германската Фридрих Науман Фондация за свободата 
(ФНФС) ще сътрудничи, и дори финансира, европейски институт „По-
мак“ и нова партия в България, партия ПОМАК. Тези оценки циркулират 
неоспорени и без критичен преглед. Поради това е нужно ФНФС публич-
но да коригира неверните и безразборни твърдения по въпроса.

ФНФС не финансира политически партии. Следователно ФНФС 
никога не е финансирала, и няма да го прави в бъдеще, партия ПОМАК в 
никой етап от развитието є.

ФНФС няма каквито и да са контакти нито с европейски инсти-
тут „Помак“, нито с партия ПОМАК като институция или някои от ней-
ните служители.

ФНФС не е част от никакъв кръг, заинтересована група или мрежа, 
която по някакъв начин е свързана със създаването на партия ПОМАК.

С уважение към помашката общност фондацията организира ака-
демична конференция, наречена „Помаци: хипотези за техния произход 
и модерна идентичност“, в Смолян през 2012 г. заедно с Нов Български 
Университет и Института за изследване на близкото минало по повод 
40-годишнината от принудителната смяна на имената на помаците. 
Представените документи и резултатите от дискусиите бяха публи-
кувани и редактирани от проф. д-р Евгения Иванова от НБУ през 2013 г. 
с помощта на Фондацията.

Този проект беше в съответствие с фокуса на Фондацията върху 
малцинствата, плурализма и гражданските права в региона на Югоиз-
точна Европа и по света. За ФНФС и нашите партньори това са важни 
условия за укрепване на демократичните ценности, свободата и вър-
ховенството на закона. Публикацията представя широко разнообразие 
от аргументи по много прозрачен начин, включително критични оцен-
ки, които са били част от устните обсъждания. Нито конференцията, 
нито публикуването има някаква връзка с въпроса за партия ПОМАК.
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Ние очакваме никакви неверни твърдения и изявления за предпо-
лагаема връзка между ФНФС и партия ПОМАК да бъдат използвани в 
бъдеще и при всяко съобщение за такава предполагаема връзка ще бъдем 
надлежно уведомени за разяснение“. 

Съобщението е подписано от д-р Рене Клаф, регионален директор 
Централна, Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия 
и Даниел Кадик, ръководител проект Югоизточна Европа.
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6.3. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Фондация за свободата „Фридрих 
Науман“ чрез Агенция „Фокус“, с копие до Ангела Меркел и др.

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Факсимиле на писмото, с. 3
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Факсимиле на писмото, с. 4
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Факсимиле на писмото, с. 5



466 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

6.4. ОТВОРЕНО ПИСМО от Фондация  
за свободата „Фридрих Науман“ до Дружба „Родина“ 

Факсимиле на писмото, с. 1
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ОТВОРЕНО ПИСМО  
от Фондация за свободата „Фридрих Науман“  

до организация Дружба „Родина„

София, 30 май 2014 г.

Относно: Неверни публични твърдения за връзка на Фондация за 

свободата „Фридрих Науман“ с партия „Помак“ и относно регистра-

цията на Фондацията в България

Уважаеми дами и господа,

През изминалите месеци в пресата и електронните медии многократ-
но се разпространяваха публични изявления от различни лица и организа-
ции, в които се твърди, че германската Фондация за свободата „Фридрих 
Науман“ (ФСФН) си сътрудничи и дори финансира Европейския институт 
„Помак“ и новосъздадената партия „Помак“. Фондацията публично опровер-
га тези неверни твърдения в съобщение до медиите, изпратено още на 19 
декември 2013 г.

Тази седмица в медиите се цитира писмо, изпратено от организация 
с името „Дружба „Родина“ до Фондацията, в което отново се спекулира с 
връзки на ФСФН с Институт „Помак“ и се твърди, че има нередности с ре-
гистрацията є в България. Поради това е нужно Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“ публично да опровергае неверните твърдения във въп-
росното писмо и да заяви следното: 

1) Фондация за свободата „Фридрих Науман“ никога не е получавала 
цитираното в медиите писмо от Дружба „Родина“ и не е запозната с не-
говото цялостно съдържание. ФСФН няма и никога не е имала контакт с 
Дружба „Родина“ и не е получавала техни предложения за организиране на 
съвместни събития.

2) Фондация за свободата „Фридрих Науман“ е регистрирана в Софий-
ски градски съд.

3) Фондация за свободата „Фридрих Науман“ е готова да предоста-
ви актуален годишен доклад на всички заинтересовани. Годишният доклад 
също така е достъпен за всеки в електронен формат на интернет-страница-
та на Фондацията www.freiheit.org.
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4) На проведената през 2012 г. съвместно с Нов Български Универ-
ситет научна конференция под името „Помаците: версии за произход и съв- 
ременна идентичност“ бяха поканени всички заинтересовани страни. В пуб-
ликувания през 2013 г. едноименен сборник, подготвен на базата на кон-
ференцията, са включени всички изказани по време на събитието мнения, 
включително и от представители на Дружба „Родина“, както и от присъства-
лия акад. Георги Марков.

5) Призоваваме Дружба „Родина“ в бъдеще да говори с нас вместо за 
нас чрез медиите.

Освен това отново поясняваме, че Фондация за свободата „Фридрих 
Науман“ не финансира политически партии и следователно никога не е фи-
нансирала партия „Помак“. Фондацията няма какъвто и да е контакт нито с 
Европейския Институт „Помак“, нито с партия „Помак“ или пък с техни пред-
ставители.

Очакваме, че в бъдеще няма да бъдат разпространявани повече не-
верни твърдения и изказвания относно работата на Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“ в България и че всички бъдещи медийни публикации по 
темата ще отразяват настоящата ни позиция.

Даниел Кадик (п)
Ръководител на проекта 
за Югоизточна Европа
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6.5. ОТВОРЕНО ПИСМО от Дружба „Родина“  
до Фондация за свободата „Фридрих Науман“ 

Факсимиле на писмото, с. 1
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Дружба „Родина“ 

Изх. № 26/ 12.02.2015

На вниманието на:

До Фондация на свобода  
„Фридрих Науман“

Г-жа Ангела Меркел –  
Канцлер на Германия,  

чрез Посолството на ФРГ

Г-н Росен Плевнелиев –  
Президент на Република България

Г-жа Цецка Цачева –  
Председател на Народното събрание  

на Република България

Г-н Бойко Борисов – 
Министър-председател  

на Република България 

Г-н Христо Иванов – 
Министър на правосъдието  

на Република България

Даниел Митов – Министерство  
на външните работи на Република България

Агенция „Фокус“

ОТВОРЕНО ПИСМО  
от Сдружение Дружба „Родина“ до организация „Фридрих Науман“

ОТНОСНО: Отвореното писмо от ФС „ФН“ от 30 май 2014 г. за не-
верни публични твърдения за връзка на Фондация за свобода „Фридрих 
Науман“ с Партия „Помак“ и относно регистрацията на фондацията в Бъл-

гария. (Приложение 1).

Уважаеми г-н Кадик. 

Уважаеми дами и господа,

Приложено Ви изпращаме цитираното в медиите писмо, за да се за-

познае с неговото цялостно съдържание. (Приложение 2)
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По т. 1. Твърдението в това писмо, че Фондация за свободата  

„Фридрих Науман“ няма и никога не е имала контакти с Дружба „Родина“ и 

не е получавала предложения за организиране на съвместни събития, не е 

вярно.

Първо. По време на научната конференция в гр. Смолян на 4–6 май 

2012 г. Димитър М. Димитров – секретар на Дружба „Родина“ е договорил с 

г-н Аспарух Панов среща в София. След проведени няколко телефонни раз-

говора последният е отказал такава без обяснение. Същевременно Петко 

Колев, също секретар на Дружба „Родина“, се е срещнал в офиса на Фонда-

ция за свободата „Фр. Науман“ в София с г-н Петер Бахман с предложение 

за сътрудничество, но такова е било отказано, защото Фондацията „рабо-

тела само с либерални организации“.

Второ. Изпратихме подписка до г-жа Ангела Меркел, канцлер на 

ФРГ, и г-н Марин Райков – министър-председател и министър на външните 

работи на Република България, изх. № 13/09.04.2013 г., с което сте запоз-

нати. (Приложение 3)

Трето. На 30.10.2013 г. Дружба „Родина“ направи предложение до 

Фондация за свободата „Фридрих Науман“, до Нов български университет и 

до проф. Евгения Иванова – да организираме съвместно два научни форума, 

видно от обратите разписки, за което до момента нямаме отговор. (Прило-

жение 4 и 5).

Четвърто. В доклада на Европейския институт „Помак“ относно по-

ложението на помаци в България, огласен на 10.01.2014 г., на стр. 5 пише: 

„Дружба „Родина“ са изпратили писмо до авторите на сборника, в което 

предлагат да бъдат организирани два научни форума... (Двете писма са 

налични в офиса на Фондация „Фридрих Науман“. София, бул. „България“ 

51Б)“. (Приложение 6)

Дотук, господа, е видно, че Фондацията с имала взаимоотношения с 

Дружба „Родина“.

Г-н Даниел Кадик, 

Вашите сътрудници, подготвили откритото писмо, са Ви подвели.

По 1. 2 твърдите, че фондацията е регистрирана от СГС. Ние питаме 

защо не сте пререгистрирани в съответствие с чл. 18 на ЗЮЛНЦ, което сте 

били длъжни да направите още до 31.12.2002 г. ДВ, бр. 25 от 2002 година.
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По т. 3 твърдите, че сте готови да предоставите актуален годишен 

доклад, който да е достъпен за всеки в електронна форма на страницата 

на фондация „Фридрих Науман“. Бихме искали да видим отчетните Ви до-

клади и финансовите отчети в Централния регистър на Министерство на 

правосъдието на български език, в съответствие на чл. 46 на ЗЮЛНЦ.

По т. 4 твърдите, че в сборника са включени всички изказвания и мне-

ния от конференцията в Смолян. И тук са Ви подвели, защото не е вклю-

чено изказването доц. д-р Георги Митринов – Институт по български език 

при БАН; на Асен Славов, член на УС на Сдружение Дружба „Родина“; на 
Димитър Аврамов – депутат в 42-то НС. От изказването на проф. Е. Сачев 
са подбрани отделни части, които променят смисъла и са публикувани без 
негово съгласие. Акад. Г. Марков тенденциозно и невярно е представен като 
председател на Сдружение Дружба „Родина“. Той е съпредседател с равни 
права и задължения с другите двама съпредседатели, потомци на ислями-
зирани българи.

По т. 5 Ръководството на Дружба „Родина“, както и досега, е отворено 
за контакт и взаимодействие, вярвайки в бъдещото ползотворно сътрудни-
чество.

В заключение, твърдите, че Фондацията не финансира проекти със 

съмнително обществено значение.

Уважаеми г-н Кадик,

Дружба „Родина“ не разпространява неверни твърдения относ-

но работата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“, а настоява 

нейната дейност на територията на България да бъде приведена в съ-

ответствие със законите на страната. Ние ще приветстваме всяко Ваше 

начинание, когато е в посока на задълбочаване на приятелските взаимо-

отношения между Република България и ФРГ, но не и с дейност, която 

вреди на добросъседските ни отношения с Република Турция и внася 

напрежение между българите, изповядващи различни религии.

Съпредседател: (п) Съпредседател: (п)

(Мустафа Авдиков) (Здравко Димитров)

Секретар: (п)  Секретар: (п)

(Петко Колев)  (Димитър Димитров)
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Приложение 1. Отворено писмо от Фондация за свободата „Фридрих Нау-
ман“ до Дружба „Родина“ (вж. на с. 466–469 в настоящия сборник)

Приложение 2. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“, Ангела Меркел, Михаил Миков, председател на 
Народното събрание, Пламен Орешарски, министър-председател, 
Зинаида Златанова, министър на правосъдието, Кристиян Вигенин, 
министър на външните работи (вж. на с. 461–465 в настоящия сбор-
ник)

Приложение 3. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Ангела Меркел, канцлер на 
Федерална република Германия, и Марин Райков, министър-предсе-
дател и министър на външните работи на Република България (вж. на 
с. 444–453 в настоящия сборник)

Приложение 4. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“, Нов български университет (Институт за изслед-
ване на близкото минало) и Евгения Иванова (вж. на с. 454 в настоя-
щия сборник) 

Приложение 5. Факсимилета на съобщенията, че писмото от 30.10.2013 г. е 
доставено на получателите  (вж. на с. 455 в настоящия сборник.)
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Приложение 6. Откъси от доклада на ЕИ „Помак“1 

1 Положението на помаците в Република България, проявите на дискриминация 
срещу тях и нарушаването на човешките им права. – В: Информационна агенция 
„Европомак“, 10.01.2014, на адрес: https://europomak.com/?p=1747. Страницата 
вече не може да бъде намерена.

Излезе вторият доклад на Европейски институт „Помак“ за поло-
жението на помаците в България, проявите на дискриминация срещу тях 
и нарушаването на човешките им права. Докладът е адресиран до пред-
седателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, президента на 
ПАСЕ Жан Клод Миньон, действащия председател на ОССЕ външния 
министър на Швейцария, директора на Бюрото за демократични инсти-
туции и човешки права към ОССЕ Янез Ленарчич, върховния комисар 
по националните малцинства на ОССЕ Астрид Торс, посланиците на 
страните от ЕС и САЩ, Представителството на Европейската комисия 
в България и представителите на българските и чуждестранни медии.

Д О К Л А Д

Относно: „Положението на помаците в Република България, про-
явите на дискриминация срещу тях и нарушаването на човешки-
те им права“

Ваши Превъзходителства,
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми представители на медиите,

Представяме пред Вас втория мониторингов доклад на неправи-
телствената организация Европейски институт „Помак“, отразяващ по-
ложението на помаците в България, с което бихме желали да запознаем 
българската и световната общественост, институциите, представител-
ствата и медиите, имащи отношение към проблемите на малцинствата, 
в частност към това на помаците. Докладът е изготвен на базата на на-
блюдения и проучвания сред общността на помаците на територията на 
Република България. 
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[...]
Ярък пример за такава агресия бе международната конференция 

в Смолян на 5 май 2012 г., където няколко представители на „Дружба 
Родина“ начело с Георги Марков се опитаха с хулиганското си поведе-
ние да провалят събитието. По повод на същото това събитие през ап-
рил 2013 г. „Дружба Родина“ изпраща протестно писмо до президента 
Росен Плевнелиев, министър-председателя Марин Райков и посланика 
на Германия Матиас Хьопфнер срещу дейността на фондация „Фридрих 
Науман“, организатор на конференцията в Смолян. 

Ето няколко цитата от писмото, които дават представа за Георги 
Марков и неговата организация: „Участниците от Софийския универ-
ситет „Свети Климент Охридски“, Югозападния университет в Бла-
гоевград, Пловдивския университет, Нов български университет и 
от други институции си позволиха да назовават българите мохаме-
дани с обидното за много от нас прозвище „помаци“ и на тази основа 
да прокламират съществуването на „помашка нация“, отделна от це-
локупната българска нация, т.е. проповядваха сепаратизъм. Ректо-
рът на университета в Одрин, поканен като гост, назова българите 
мохамедани „родопски турци“ и произнесе реч в пантюркистки стил 
„Давутоглу“, в която безпардонно заяви териториални претенции 
към Република България“. По-нататък в писмото четем: „Ние сме раз-
тревожени от подобно поведение на немски фондации, които всъщ-
ност финансират антиконституционни дейности на територията 
на Република България, т.е. и на Европейския съюз... Заявяваме про-
тест срещу нарушаването на правата ни на българи мохамедани, 
граждани на Република България!“ Следват подписите на Георги Мар-
ков, Петко Колев и Димитър Димитров, които определено не са „българи 
мохамедани“. Към писмото е приложена и подписка с 18 подписа, къде-
то освен тримата споменати личат имената и на проф. Пламен Павлов, 
доц. Лизбет Любенова, доц. Стоян Танев, проф. Христо Матанов, доц. 
Красимир Коев, проф. Йордан Начев, проф. Бончо Асенов и други, пове-
чето от които известни сътрудници или офицери от бившата Държавна 
сигурност. Бончо Асенов например е офицер от ДС. В своя статия от 
тази година под заглавие „Възродителният процес – а сега накъде?“ той 
напълно оправдава насилието срещу мюсюлманите в миналото и откри-
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то призовава към продължаване на възродителния процес. (Списание  
„Родопи“, 1–2/2013, с. 16-26) От подписалите писмото единствено Елена 
Алекова е помакиня по произход, но с българско самосъзнание. Обвине-
нията в сепаратизъм представляват откровени лъжи, което може да се 
види от докладите от конференцията, публикувани в сборника „Помаци-
те – версии за произход и съвременна идентичност“, а видеозаписите от 
конференцията могат да потвърдят, че ректорът на Одринския универси-
тет не е казал нищо от това, което му се вменява

Представители на „Дружба Родина“, най-вече Георги Марков, Пет-
ко Колев и Димитър Димитров, не пропускат публична проява на Евро-
пейски институт „Помак“ или на либералните историци-помаколози, като 
на всяка подобна проява се държат арогантно, превръщат се в център 
на внимание и отправят заплахи и обвинения в предателство към инако-
мислещите. Последният такъв случай бе на представянето на сборника 
с доклади от конференцията в Смолян в Червената къща в София на 23 
октомври 2013 г. След тази дискусия от „Дружба Родина“ са изпратили 
писмо до авторите на сборника, в което им предлагат да организират 
два научни форума с участието на възможно най-широк кръг авторитет-
ни учени, където да се коментират „лъжите, лъжците и манипулаторите 
на събития и факти, свързани с българите мохамедани“. (Двете писма 
са налични в офиса на фондация „Фридрих Науман“, София, бул. 
„България“, 51 Б).

[...]



КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА ДРУЖБА „РОДИНА“ • 481

Факсимилета на обратни разписки и входящи номера от институциите, получи-
ли писмото на Дружба „Родина“ от 12.02.2015 г. и приложенията към него





7. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
ОТНОСНО ФАЛШИФИКАЦИИТЕ НА ИСТОРИЯТА
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7.1. ПИСМО от Дружба „Родина“ до акад. Стефан Воденичаров,  
председател на Българска академия на науките

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2



486 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

Факсимиле на писмото, с. 3
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Факсимиле на писмото, с. 4
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7.2. ПИСМО от Дружба „Родина“  
до проф. Кръстьо Петков – Икономически институт на БАН

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Факсимиле на писмото, с. 3
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7.3. ПИСМО от Дружба „Родина“ до проф. д-р Неджим Генджев,  
председател на Висшия духовен съвет на мюсюлманското  

сунитско ханефитско изповедание

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2



8. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
ОТНОСНО ОТДАВАНЕ НА ПОЧИТ  

КЪМ ДЕЙЦИ НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНСКАТА  
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА  

И БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА „РОДИНА“
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8.1. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Ангел Найденов,  
министър на отбраната на Република България

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Приложение 1. Приложение 2. 

Светослав  
Духовников – 
един от Дружба  
„Родина“.  
София: ТАНГРА 
ТанНакРа ИК, 
2015, 192 с. 

Приложение 3. Приложение 4. 

Приложение 5. 

Камен Боляров. 
Основателят 
на Дружба 
„Родина“. 
София: ТАНГРА 
ТанНакРа ИК, 
2015, 192 с.

Сборник: Друж-
ба „Родина“ –  
спомени за  
бъдещето.  
София: ТАНГРА 
ТанНакРа ИК, 
2009, 512 с. 

Дружба 
„Родина“.  
Кратки истори-
чески сведения. 
Издава  
Сдружение 
„Дружба  
Родина“. София: 
2012, 38 с. 

Дейци  
на Дружба  
„Родина“ –  
почетни  
граждани.  
София: ТАНГРА 
ТанНакРа ИК, 
2012, 164 с.



9. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
ОТНОСНО ИДЕЯТА ЗА „ПОМАШКИ ЕЗИК“
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9.1. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Георги Зеленгора,  
доц. Михаил Груев и проф. д-р Светла Коева, директор  
на Института по български език и литература при БАН 

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Факсимилета  на обратни разписки, удостоверяващи, че писмото на Дружба  
„Родина“ от 6.03.2015 г. е доставено на получателите
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ОТГОВОР
по повод на запитване от Дружба „Родина“  

за книгата „Помаците в Турция“ от Георги Зеленогора  
с редактор доц. д-р Михаил Груев

Неведнъж е заявявана аргументирана и научно обоснована позиция 
за езика на помаците в Северна Гърция като диалект на българския език, 
неразривно свързан с родопските говори. Такова е становището на Секцията 
по диалектология и лингвистична география, което съвпада с публикациите 
на проф. Ив. Кочев и доц. Г. Митринов по повод на опитите за изкуствено 
създаване на „помашки език“. Както посочва Ив. Кочев, всички тези опити 
имат единствено политически цели: българското население с ислямско веро-
изповедание да бъде денационализирано, като му се наложи нова измислена 
национална идентичност.

Новата книга на Георги Зеленгора „Помаците в Турция“, София, 
2014 г., е пореден опит за конструиране на „помашка националност“ и 
„помашки език“ във и извън границите на България и легитимиране на 
„българска помакология“.

В книгата се посочват данни за наличието на многобройно помаш-
ко – т.е. българско мюсюлманско население, изселено от България по раз-
лични причини: в европейска Турция – 120 села, и в азиатска Турция – 130 
села (вж. с. 6). Проследявайки дългия исторически период, през който са 
се извършвали тези изселвания, авторът пропуска да отбележи, че по това 
време целият български народ е на прага на оцеляването след неблагопри-
ятните политически развръзки от поредицата войни, водени за национал-
но обединение: масови кланета и изселвания по време на Руско-турската 
война, мобилизация, глад, мизерно съществуване, бежанци. Тези факти  
Г. Зеленгора квалифицира като „патриотична истерия“ (вж. с. 172). В книга-

1 Писмото е получено на електронната поща на Дружба „Родина“ на 3 април 
2015, 12:19.

9.2. ПИСМО от Секция за българска диалектология и лингвистична  
география при БАН до Дружба „Родина“ 
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та личат многобройни преплитания на обективни истини и подхвърлени вну-
шения, които не се потвърждават от историческите и езиковите факти. Така 
например на с. 50 в книгата се твърди, че „в някои от преброяванията на 
населението помаците не са признати като отделна народност“, без ни-
къде да се посочват факти, според които помашкото население представлява 
такава отделна народност. Обективните изследвания сочат, че подобни фа-
кти просто няма.

Съществуват многобройни научни факти и наративни свидетелства, 
предоставени от ислямизирани българи, както от района на Гоцеделчевско 
на територията на България, така и от района на Дебърско и Гора в Албания 
и в Косово. В езика на българите с ислямско вероизповедание се употребяват 
различни названия на етнографската група (а не на етноса) – например пома-
ци, торбеши, горани и др. Диалектът на ислямизираните българи в отделните 
диалектни области има минимални различия от този на християнските села. 
Тези различия се изразяват обикновено в наличието на по-голямо количество 
турцизми. В същото време в речта на ислямизираните българи се открива 
наличието на уникални архаизми, които показват връзката им със старобъл-
гарския език. Фонетичните, морфологичните и синтактичните особености на 
езика на ислямизираните българи, както и лексикалният му състав са сигурно 
доказателство, че той е неразривна част от българския езиков континуум в 
миналото и днес. Естествено, освен в езика връзката с традиционния българ-
ски християнски бит личи и от редица етнографски и фолклорни феномени.

Сам Г. Зеленгора (с. 159) отбелязва за преселените в Турция исля-
мизирани българи: „Когато човек ги заговори на български, те разбират 
всичко, но питат „Откъде знаеш помашки?“... „ти пљ знаеш помашки от 
мен“. Фактът, че българите мюсюлмани схващат помашката реч като бъл-
гарска, е красноречиво доказателство за това, че тя е идентична с майчи-
ния им език. Г. Зеленгора обаче отказва да приеме тази описана от самия 
него истина. По същия начин и гораните, и торбешите – мюсюлманите от 
Албания при среща с българи казват: „Тие са от Булгарийа и зборват чис-
то нашенски, а гледай колко сме далеко!“.

В обобщение, термините „помашки етнос“ и „помашки език“ са из-
куствено създадени в нашето съвремие и нямат и най-малка опора в исто-
рическите и езиковите факти.

Недоумение буди заключителният дял на книгата, където Г. Зелен-
гора стига до следните възгледи за възможните „перспективи пред по-
маците“ (с. 169): „Свидетели сме на формирането на транснационална 
помашка общност, чието историческо предназначение е да бъде мост 
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между балканските страни и народи. Въпреки патриотичната истерия 
тази тенденция е необратима и всеки опит да бъде спряна ще се стова-
ри като бумеранг върху този, който го предприеме“ (вж. с, 172).

Както вече посочихме, няма обективни данни нито в изследването на 
Г. Зеленгора, нито в други проучвания за сформирането на подобна „транс-
национална помашка общност“. Всичко това са само поредни опити за 
обслужване на нечии чужди амбиции. Така нареченият „помашки народ“ 
е част от българския, затова е абсурдно и нелепо да се говори за „два на-
рода“. Много чужди учени неведнъж са подчертавали културната роля на 
българите като мост между цивилизацията на Изтока и Европа. Днес бъл-
гарският народ заедно с ислямизираните в миналото българи е една малка 
част от народите в Европа, чиито перспективи са свързани единствено с об-
щия стремеж към прогрес и културен напредък, а не с нелепото и изкустве-
но раздробяване на все по-малки късове, породени от религиозни различия 
и обусловени политически.
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ПУБЛИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ „ЕВРОПОМАК“1 

1 Дружба „Родина“ се обяви за изучаване на помашки език. – В: Информацион-
на агенция „Европомак“, 23.04.2015. Страницата вече не може да бъде намерена..

Факсимиле на публикацията
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Дружба Родина се обяви за изучаване на помашки език

Това не е първоаприлска шега. След като години наред отричаше 
правото на помаците на самоопределение и съществуването на помашки 
език, Дружба „Родина“ даде първия сигнал, че е склонна да се откаже от 
тези закостенели схващания. По повод наскоро издадената книга „Помаци-
те в Турция“ от организацията са изпратили писмо до автора д-р Георги Зе-
ленгора с копие до редактора доц. Михаил Груев и до директора на институ-
та по български език. Писмото е подписано от съпредседателя на дружбата 
Мустафа Авдиков и от секретарите Петко Колев и Димитър Димитров. След 
като изтъкват достойнствата на книгата, подателите обръщат внимание на 
интереса, който е породил у техните членове и симпатизанти помашкият 
език, на който според автора на книгата помаците в Турция общуват по-
между си. „Нашата цел е да го изучаваме, популяризираме и предаваме на 
бъдещите поколения“, се казва в писмото. Потърсен за коментар, авторът 
на книгата заяви пред Европомак следното: „Радвам, че от Дружба Родина 
са забелязали и са прочели книгата ми. Надявам се, че са разчели правил-
но посланията в нея. Проблемът за езика има съвсем периферно значение 
в моето изследване. Засеганал съм го само под формата на констатация. 
Основните ми цели са да разкрия хронологията и количествените парамет-
ри на изселническия процес и да установя помашките села върху картата 
на съвременна Турция. Не разбрах само какво общо има Институтът по бъл-
гарски език при БАН с моята книга. Приемам това писмо като сигнал, че 
Дружба „Родина“ има намерение да коригира досегашното си поведение и 
да заработи за сближението между народите в нашия регион, а не за тях-
ното противопоставяне“.

Предлагаме на вашето внимание пълния текст на писмото.1

1 По-нататък в сайта се цитира писмото на Дружба „Родина“ от 6.03.2015 г.  
(вж. на с. 498–499 в настоящия сборник).
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9.3. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Георги Зеленгора  
и доц. д-р Михаил Груев 

Факсимиле на писмото, с. 1
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Приложение. Писмо от Секция за българска диалектология и лингвистич-
на география до Дружба „Родина“ (вж. на с. 501–503 в настоящия 
сборник)
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9.4. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Мустафа Хаджи, главен  
мюфтия, и проф. Ибрахим Ялъмов – Висш ислямски институт

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2



510 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ510 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

Приложение 1. Анкетна карта на Научно-изследователски център по ис-
лямска теология и култура

Факсимиле на анкетната карта, с. 1
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Факсимиле на анкетната карта, с. 2
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Факсимиле на анкетната карта, с. 3
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Факсимиле на анкетната карта, с. 4
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Факсимиле на анкетната карта, с. 5
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Приложение 2. Публикация във Factor.bg1

СКАНДАЛ: ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО ОБЯВИ – В БЪЛГАРИЯ ИМА 
ПОМАШКИ ЕЗИК, РАЗЛИЧЕН ОТ БЪЛГАРСКИЯ

Религиозното вероизповедание се интересува  
за кого биха гласували на евентуални избори анкетираните

Според Главно мюфтийство в България има помашки език, който 
е различен от българския. Освен това има и помашки етнос. Това става 
ясно от анонимна анкета, разпространявана сред мюсюлманите в стра-
ната по инициатива на Главно мюфтийство.

Анкетата бе обсъдена и одобрена от мюфтии на Съвещателен 
фокус-семинар, провел се в хотел „Сарай“ в Драгиново в началото на 
юни. Информацията получава по-голяма гласност едва няколко месеца 
по-късно заради затворената система във вероизповеданието и почти 
конспиративните действия на някои от духовниците.

Анкетата е подготвена от Националния изследователски център по тео- 
логия и култура към Висшия ислямски институт, където се подвизава раз-
следваният преди години за проповядване на радикален ислям Ариф 
Абдуллах. Допитването е под наслов „Анкета сред мюсюлманите в Бълга-
рия“ и е представено на форума от доц. Ибрахим Ялъмов, автор на фунда-
менталното изследване „История на турската общност в България“.

Ариф Абдулах е един от основните докладчици на семинара, като 
темата е ключова: „Ислямския принцип „Повеляване на доброто и въз-
браняване на порицаваното“. 

В духа на тази беседа са и много от въпросите в анкетата. Съста-
вителите на анкетната карта отбелязват: „Въпросите в тази анкета са 
свързани с изследване на социално икономическото положение, ет-
ническо самосъзнание, религиозно положение, културните интереси 
и политически склонности на мюсюлманите в Република България“.

Още във въпрос 6 авторите на анкетата хващат бика за рога-
та: „По етнически произход Вие се определяте като: 1. Турчин, 2. 
Помак, 3. Ром“. И за да не губят темпо във въпрос 7 питат: „Вашият 

1 Румен Огнянов. Скандал: Главното мюфтийство обяви – в България има по-
машки език, различен от българския. – В: Faktor.bg, 11.09.2015, на адрес: https://
www.faktor.bg/bg/articles/politika/hlyab-i-pasti/-skandal-glavno-myuftiystvo-obyavi-
v-balgariya-ima-pomashki-ezik-razlichen-ot-balgarskiya-54583.
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 майчин език е?“ Възможните отговори са : 1. турски, 2. помашки, 3. 
ромски“. Забележете – за български и дума не става, тоест, ако си мю-
сюлманин, не можеш да си българин!

Навлиза се и в съкровени детайли като: „На какъв език се говори 
във Вашето семейство?“. Един от възможните отговори е „помашки“.

Непривично за религиозна институция от Главно мюфтийство про-
явяват настойчив интерес към етническото самосъзнание на респонден-
тите. Има въпроси като: „Как според Вас се променя етническото само-
съзнание на малцинствата в демократичния преход?“ или „Как според 
Вас се променят турските национални чувства на мюсюлманите в 
демократичния преход?“. Забележете – акцентът е върху „национални 
чувства“.  Удар в десетката е въпросът: „Коя страна приемате за Ваше 
отечество: България или Турция?“

Любопитството към съкровени теми е впечатляващо. Това проли-
чава от въпроса: „Вашето име е: 1. турско-арабско, 2. българско, 3. 
друго“ и уточняващият въпрос: „Каква е причината според Вас част от 
мюсюлманите в България да използват български имена?“

Главно мюфтийство също така се интересува от въпроси дали мю-
сюлманите в България се смущават при изучаването на българска ис-
тория в училищата и дали те имат желание държавата да финансира 
религиозни школа.

Като капак Главно мюфтийство, институция, отделена по Конститу-
ция от държавата, се интересува за кого биха гласували на евентуални из-
бори респондентите. Съпътстващ е въпросът за това коя е партията, която 
защитава правата и свободите на малцинствата. Като първа възможна 
опция е посочено Движението за права и свободи.

Двигател на проявената от Главно мюфтийство инициатива за ан-
кетиране на мюсюлманското население е Ариф Абдулах. Името му на-
шумя със скандалите около насаждането на радикален ислям в Смолян-
ско преди години. Демонстрация бе носенето на фереджета в смолянско 
училище. Всъщност това бе върхът на айсберга на фундаменталисктата 
дейност на ръководената от него Организация за ислямско развитие и 
култура.

Кой е Ариф Абдуллах? Роден е в Смолян през 1974 г. Завършва 
спортно училище в Чепеларе. Специалността му е ски бягане. Замина-
ва за Йордания, където получава магистърска степен по тълкуване на 
Корана. Готви докторат по философия. Основател и председател на Ор-



ПРЕСА  ТВ  РАДИО  WEB  @  ПРЕСА  ТВ  РАДИО  WEB  @

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА ДРУЖБА „РОДИНА“  • 517

ганизацията за ислямско развитие и култура от нейното създаване през 
2004 г. Става един от влиятелните духовници в Средните Родопи.

Основната теза, която защитава Абдуллах, е, че в България има 
ислямофобия. Отрича да проповядва ислямски фундаментализъм.

Въпреки това не крие, че подкрепя и насърчава многоженството 
и носенето на забрадки. Организира семинари, за които казва: Разяс-
няваме как точно да се разбира религията в европейските условия, в 
позицията на малцинство, в която се намират мюсюлманите в България.

Религията е сила, споделя открито Ариф Абдуллах. Той директно 
призовава младите мюсюлмани да спазват законите на Шериата – мю-
сюлманското право. На семинари и лекции се канят влиятелни предста-
вители на мохамеданската религия.

„Няма нищо незаконно в нашата дейност. Ние сме за плурализъм. 
Влизайки в Европа трябва да уважаваме различията“, казваше пропо-
ведникът, преди Окръжният съд в Смолян да забрани организацията му.

В галерия: Ариф Абдуллах и копие от скандалната анкета

Румен Огнянов
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Приложение 3. Писмо от Дружба „Родина“ до Георги Зеленгора,  
доц. Михаил Груев и проф. д-р Светла Коева, директор на Ин-
ститута по български език и литература при БАН (вж. на с. 498–
500 в настоящия сборник)

Приложение 4. Публикация в Информационна агенция „Европомак“ 
(вж. на с. 504–505 в настоящия сборник)

Приложение 5. Писмо от Секция за българска диалектология и линг-
вистична география при БАН до Дружба „Родина“ (вж. на  
с. 501–503 в настоящия сборник)

Приложение 6. Писмо от Дружба „Родина“ до Георги Зеленгора и 
доц. д-р Михаил Груев (вж. на с. 506–507 в настоящия сборник)



10. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ 
С БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ 

ОТНОСНО РЕАБИЛИТИРАНЕТО НА ДЕЙЦИ  
НА БЪЛГАРОМОХАМЕДАНСКАТА КУЛТУРНО-

ПРОСВЕТНА И БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДРУЖБА „РОДИНА“
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10.1. ОБРЪЩЕНИЕ на Дружба „Родина“  
към Българския антифашистки съюз

Факсимиле на обръщението, с. 1



КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  НА ДРУЖБА „РОДИНА“  • 521

Факсимиле на обръщението, с. 2
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Факсимиле на обръщението, с. 3
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Факсимиле на обръщението, с. 4
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Факсимиле на обръщението, с. 5
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Факсимиле на обръщението, с. 6
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10.2. РЕШЕНИЕ на Управителния съвет  
на Българския антифашистки съюз

Факсимиле на решението



11. 80 ГОДИНИ ДРУЖБА „РОДИНА“
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11.1. ОБРЪЩЕНИЕ на Дружба „Родина“ до ген. Румен Радев,  
президент на Република България, Димитър Главчев,  
председател на 44-ото НС, проф. Огнян Герджиков,  

служебен министър-председател

Факсимиле на обръщението, с. 1
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Факсимиле на обръщението, с. 2
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Факсимиле на обръщението, с. 3
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Факсимиле на обръщението, с. 4
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Факсимиле на обръщението, с. 5
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Факсимиле на обръщението, с. 6
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Факсимиле на поздравителния адрес

11.2. ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Румен Радев, президент 
на Република България, до Дружба „Родина“
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Факсимиле на поздравителния адрес

11. 3. ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС от Николай Мелемов,  
кмет на Община Смолян, до Дружба „Родина“
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11.4. ПИСМО от Корнелия Нинова, председател на Националния съвет 
на Българската социалистическа партия, до Дружба „Родина“

Факсимиле на писмото



11.5. ПИСМО от Дружба „Родина“ до Корнелия Нинова,  
председател на НС на БСП, и членовете на Изпълнителното бюро  

на НС на БСП

Факсимиле на писмото, с. 1
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Факсимиле на писмото, с. 2
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Факсимиле на писмото, с. 3
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Факсимиле на писмото, с. 4
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Факсимиле на писмото, с. 5
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Факсимиле на писмото, с. 6
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Факсимиле на писмото, с. 7
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Факсимиле на писмото, с. 8
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Факсимиле на писмото, с. 9
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Факсимиле на писмото, с. 10
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Факсимиле на писмото, с. 11
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Факсимиле на писмото, с. 12



ЗА ЛЪЖАТА

ВМЕСТО ЕПИЛОГ

Д-р Атанас Щерев

Лъжата и преиначаването на историческите факти много често 
съпътстват историографията и историческата наука. Та нали интере-
сът да се представя в благоприятна светлина своята история е неот-
менна човешка черта. И все пак историята е наука, а в науката вся-
каква лъжа, „благородна“ или не, е престъпление. Превратностите в 
съдбата на българската държава и българския народ през вековете са 
извор на неизброими митове, съчинения и откровени лъжи от учени 
историци, които преследват „истини“, удобни за техните държави или 
национални истории. 

България е древна държава с дълга история и с територия на 
кръстопът. Далеч преди кръстоносните походи движението на на-
родите от прародината на човешката популация – Източна Африка 
– към Европа минава през територията на днешна България. Дългата 
история и съжителството на тракийските народи с елинската циви-
лизация обуславят генетичното „кръстосване“ на Балканите. Най-
вероятно общото съжителство векове наред на хората в Османската 
империя с водеща религия ислямът помага още повече за общото 
между хората на Балканите. Това благоприятно за живеене място е 
прицел и съперничество на могъщи държави. Османската и Руската 
империя водят четиринайсет войни за четири века за хегемония на 
Балканския полуостров и влияние над Проливите. Това пък привли-
ча вниманието на европейски държави и по-специално на Англия, 
Франция, а също Австро-Унгария и Германия да не се допусне съз-
даването на единна и силна държава на Балканите, която може да 
стане фактор в световната политика. Световната история обаче се 
променя със свободолюбивите идеи на Великата френска революция 
от 1789 г. След 40-годишна борба на българите султан Абдул Азис 
с ферман декрет от 27 февруари 1870 г. създава самостоятелна бъл-
гарска църковна организация – Българската екзархия, всъщност със 



550 •  БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

своя цел за разединение между гърци и българи. В член 10, ал. 1 по-
именно се указва кои са българските епархии. А във втората алинея 
на същия член е постановено, че е позволено да признаят Екзархията 
и всички други епархии, в които поне две трети от християнските им 
жители пожелаят това. Съгласно тая втора алинея от фермана е ста-
нал плебисцит, извършен от турските власти под контрола на Гръц-
ката патриаршия, който плебисцит установява окончателните грани-
ци на Българската екзархия – от устието на Дунава до Ниш, Охрид, 
Солун и европейската територия на днешна Република Турция.

През ХIХ век пак с решаващата помощ на Великите сили по-
степенно се освобождават от Османската империя и се обособяват 
държави от периферията є – Сърбия, Гърция, Румъния (Влашко), а в 
края на периода и България. Всички тези държави, включително Бос-
на и Херцеговина и Хърватска, имат собствена история, която оба-
че никак не се вписва в историята на съседните държави. Западната 
цивилизация снизходително смята нашия регион за мястото, където 
минава Ориент експрес, и с лека ръка решава вместо нас какво трябва 
да се случи тук. От друга страна, народите във всяка от изброените 
държави имат своя версия за създаване на държавата, отношение със 
съседите, претенции към съседни територии и други подобни. Точно 
тези изфабрикувани данни налагат грубото „масажиране“ на исто-
рическите факти и измисляне на теории, които очевидно са неверни. 
Днес европейските цивилизационни ценности постепенно се налагат 
в нашия регион, включително идеите за ненарушимост на държавни-
те граници, но това не пречи да се измислят претенции. Политически 
съображения, включително на далечни държави, и противоборството 
Турция – Русия са създали днешните държави с техните граници на 
Балканите, както е и в други региони на света, където са създадени 
умишлено изкуствени държавни граници (Ирак, Сирия, Нигерия). Та-
кава е ситуацията и на Балканите. Веднъж създадени, държавите на 
Балканите изграждат своите идеали за бъдещето си. Всяка държава на 
Балканите има такава идея – Велика Елада, Велика Сърбия с Южна 
Бановина, Велика Румъния с Трансилвания и Молдова и прочие. 

Всъщност, ако пътешественик обиколи региона непредубедено, 
ще установи, че в тази част на света от устието на Дунава и по двата 
му бряга до Белград, Ниш, Враня, на юг до Охридското езеро и още 
пљ на юг до Солун и Бяло море и в европейската част на Турция, по 
крайбрежието на Турция – Бурса, Измир, живее еднородно население, 
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с еднотипно подобна архитектура и устройство на населените места, 
сходно облекло, кулинарна култура, танци; песните са на различни 
езици, но с подобно съдържание. Много от топонимите са на различ-
ни езици, но значението им идва от дълбока древност. Живеещите в 
тази територия говорят на различни езици, проповядват различна ре-
лигия – православна, ислям, католицизъм, но животът тук и мантали-
тетът на местното население имат общи характеристики. Генетичните 
изследвания на хората от региона доказват категорично тази общност 
и затвърждават убеждението, че днешните граждани на държавите в 
региона са потомци на местните от хилядолетия жители. Турция ве-
кове наред и днес е многонационална държава. А къде са българите в 
европейската част на Турция? Да – много са изгонени, прокудени, но 
все някои са останали. В Турция днес „няма“ българи, просто там не е 
прието или възможно да заявиш, че си етнически българин. В Северна 
Гърция има само гърци – също не е за вярване. Но ако човек се разхо-
ди там, ще установи, че голяма част от населението говори и разбира 
български език. Половината българи имат роднини в Македония, а в 
Ниш, Зайчар, Видин и Граово говорят език, все едно са роднини... 

Нека всеки има своята история. Нека всяка държава има своя 
идеал и нека историческите факти и новите данни, които могат да ни 
дадат генетиката, археологията, проучването на архивите, се разглеж-
дат добросъвестно. Нека вземем пример от вечно враждуващите за 
Елзас и Лотарингия Франция и Германия, които днес съжителстват 
на тези места без граници и консумират съвместно благата от това 
сътрудничество. 

Провежданите национални политики дават отражение върху 
хиляди човешки съдби. Лъжите в историята променят съзнанието на 
цели поколения. Изтъкването на националното, различното, изтиква 
от съзнанието чувството за общност. То разделя интересите на хората 
по националност и вяра и им пречи да градят заедно по-добър живот. 
Разпалването на религиозна омраза с лъжи и измислици омърсява жи-
вота на хората. В миналото християните са провеждали кръстоносни 
походи, за да спасяват светите места от „неверниците“, което в днеш-
но време можем да смятаме за детска болест на тази религия. Днес 
войнстващи засега са малка част от вярващите в исляма, но и те са 
готови с огън и меч, както в миналото, да преследват „неверниците“. 

Няма по-хубаво от това да си вярващ. Няма по-хубаво от това да 
имаш бог. Но ако моят бог иска от мен да унищожавам или наранявам 
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другите, които не вярват в него, какъв бог е това? Какъв бог е този, 
който сее омраза и унищожение за всеки, който не вярва в него. Бог 
е всеопрощаващ и закрилящ, защото човекът е слаб и греши. Бог ни 
помага да намерим Пътя. Аз съм готов да служа на моя бог, ако той ме 
учи да бъда човеколюбив, милостив, да се грижа за децата, немощните 
и старците и да пазя природата на майката Земя. Тогава няма причина 
да не живея със съседите си хармоничен живот и тогава отпадат вся-
какви основания и причини за манипулиране на историята. 

08 март 2019 г.

ИЗТОЧНИЦИ: 

Манчев, К. История на балканските народи (1352 – 1878). Парадигма. 
2012.

Манчев, К. История на балканските народи (1918 – 1945). Парадигма. 
2000.

Пантев, А. Англия срещу Русия на Балканите (1878 – 1894). Наука и 
изкуство. 1972.

Пантев, А. Българската история в европейски контекст. ИК „Христо 
Ботев“. 2000.

Димитър Ризов. Българите в техните исторически, етнографиче-
ски и политически граници (Атлас съдържащ 40 карти). Berlin, 
Königliche Hoflithographie, HofBuch und Steindruckerei 
Wilhelm Greve, 1917.

Cerf, B. Alsace-Lorraine Since 1870. Greed Press. 2010.
Jelavich, C., Jelavich, B. The Establishment of the Balkan National 

States, 1804–1920 (A History of East Central Europe), University 
of Washington Press, 1977.

Glenny, M. The Balkans: Nationalism, War & the Great Powers, 1804-
2011. Penguin Books. 2012. 



КНИГИТЕ ОТ ПОРЕДИЦА  

„ДРУЖБА „РОДИНА“

ДРУЖБА „РОДИНА“ – СПОМЕНИ ЗА БЪДЕЩЕТО – авторски 

колектив

ЗАБЛУДИ И ФАЛШИФИКАЦИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА 

БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ – сборник доклади от научната 

конференция в Смолян от 29.10.2009 г.

МУСТАФА ШАРКОВ И ДРУЖБА „РОДИНА“  

В ЧЕПИНСКО – сборник доклади 

ХРИСТО КАРАМАНДЖУКОВ – РАДЕТЕЛ  

ЗА БЪЛГАРЩИНАТА В РОДОПИТЕ – Петър Маринов

ПРИПЕК – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ – авторски колектив

БЪЛГАРСКАТА ДЪГА НА ИСЛЯМА – Георги Кулов

ЯКОРУДА – БЪЛГАРСКАТА ДРАМА – Живко Сахатчиев

СИМЕОН ФИСИНСКИ – ЕДИН ОТ ДРУЖБА „РОДИНА“ – 

съставители Александър Маринов и Зоя Начева

ДЕЙЦИ НА ДРУЖБА „РОДИНА“ –  

ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ – съставител Александър Маринов

ДРУЖБА „РОДИНА“ – МИНАЛО И СЪВРЕМЕННОСТ – сборник 

доклади от научната конференция в София от 24.04.2012 г.



СТОИЛ КУМЕЦОВ – ЕДИН ОТ ДРУЖБА „РОДИНА“ – 

съставител Александър Маринов 

УЧИТЕЛИ – БУДИТЕЛИ И РАДЕТЕЛИ ЗА БЪЛГАРЩИНАТА ОТ 

С. АБЛАНИЦА, община Хаджидимово – сборник. Съставител 

Александър Маринов

СВЕТОСЛАВ ДУХОВНИКОВ –  

ЕДИН ОТ ДРУЖБА „РОДИНА“ –  

съставител Александър Маринов

КАМЕН БОЛЯРОВ – ОСНОВАТЕЛЯТ  

НА ДРУЖБА „РОДИНА“ – съставител Александър Маринов

ЗЪРНА ОТ ИСТИНАТА. БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИТЕ 

МОХАМЕДАНИ – проф. Васил Колевски

ХРИСТО КАРАМАНДЖУКОВ И РОДОПИТЕ –  

съставител Зоя Начева

БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ –  

ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ. Първа част – съставител Александър 

Маринов

АСЕН ЗЕРОВ – СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА  

И СТРАДАНИЯТА МИ – съставител Александър Маринов

БЪЛГАРОЕЗИЧНИТЕ МЮСЮЛМАНИ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ 

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ В. – Явор Саръев

Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ – НАРОДНИЯТ ЗЪБОЛЕКАР – 

съставители Зоя Начева и Александър Маринов

РОДОПА Е ПРЕДЕЛ – д-р Елена Алекова



БИБЛИОТЕКИ В ЧУЖБИНА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ КНИГИ 

НА ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ ЧРЕЗ 

МЕЖДУНАРОДНИЯ КНИГООБМЕН НА НАЦИОНАЛНАТА 

БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Библиотека на Конгреса – Вашингтон, САЩ

Публична библиотека – Ню Йорк, САЩ

Библиотека на Университета на Индиана – Блумингтън, САЩ

Библиотека на Станфордския университет – Станфорд, САЩ

Библиотека на Вашингтонския университет – Сиатъл, САЩ

Библиотека на Мичиганския университет – Ан Арбър, САЩ

Калифорнийски университет – Бъркли, САЩ

Библиотека на Йейлския университет – Йейл, САЩ

Британска библиотека – Лондон, Великобритания

Библиотека Бодлеана – Оксфорд, Великобритания

Национална библиотека – Париж, Франция

Руска държавна библиотека – Москва, Русия

Библиотека за чуждестранна литература – Москва, Русия

Институт за научна информация по обществени науки – 

Москва, Русия

Национална библиотека на Беларус – Минск, Беларус

Академия на науките на Украйна – Киев, Украйна

Народна библиотека – Варшава, Полша

Народна библиотека – Прага, Чехия

Народна библиотека – Белград, Република Сърбия

Народна и университетска библиотека – Скопие, Република 

Македония



БЪЛГАРИТЕ МОХАМЕДАНИ
ЛЪЖИ И СПЕКУЛАЦИИ

Втора част

Първо издание. Българска
Формат 70Ї100/16. Печатни коли 34,75

ISBN 978-954-378-164-5

Съставители: д-р Елена Алекова и Димитър М. Димитров
Коректор Елена Алекова

Печат МУЛТИПРИНТ

Издава: 
СДРУЖЕНИЕ ДРУЖБА „РОДИНА“

e-mail: drujbarodina@mail.bg

ТАНГРА ТанНакРа ИК
ПК 1832, 1000 София, България; тел.: (359 2) 986 44 19; факс: (359 2) 986 69 45

е-mail: mail@tangra-bg.org; www.tangra-bg.org

Изданията на ТАНГРА ТанНакРа ИК (на едро и дребно) ще намерите на адрес:  

София, Книжна борса „Искър“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11, ет. 3, офис 19, тел.: 

(02) 943 77 98, e-mail: nadejda@tangra-bg.org


