
ОБРЪЩЕНИЕ №2 НА БИВШАТА НИ ГРУПА 

И - за някои деформации по/от времето на соца 

Уважаваният наш бивш говорител, шпикер и завеждащ „Връзки с обществеността" след 

брат ми проф. д-р Илия Симеонов, и член на групата, издатели на „АБКИО" – С.А. от София, ни 

предостави за публикация статията „Като ми пееш, Пенке ле, кой ли ми та слуша...", която 

трябваше да бъде включена на тяхната страница. Обсъдих с неколцина бивши членове това 

негово предложение и то не бе прието, поради факта, че общото събрание в края на мин. г. реши 

въпросната страница да бъде затворена и архивирана! При така създалата се ситуация, аз ще 

поместя настоящия коментар, в допълнение с мой тук -във Фейсбук - в една обща статия, за което 

имам съгласието му, но искам изрично да предупредя бившите ни членове, че чисто процедурно 

и напълно бюрократично, по чиновнически - няма шанс да ревизираме решението от края на 

мин.г. по една проста и съвсем елементарна причина – групата се самозакри, разпадна и 

ликвидира!!! Както е известно имаше предложения от младежката секция при АГБУ 

„Парекордзаган" София да продължат страницата поемайки администрирането и модерирането 

й, но и това предложение не бе прието! В момента тя се администрира от доц Марина Кузманоф, 

поради което аз лично просто нямам думата, нито - решаващ глас!  В статията на С.А. става дума 

за списание „SocioBrains", което в мартенския си брой от т.г. е публикувало две статия на 

музикалния педагог проф. Тодорка Малчева от Шуменския университет „Константин 

Преславски". В първата си статия, озаглавена „TO HISTORICAL ORIGINS OF THE ARMENIAN 

ETHNOS IN BULGARIA" тя го цитира 4 пъти, но по непозволен, според него, манипулативен 

начин. Той пише следното: Авторката си позволява на 4 пъти да ме „цитира", представяйки 

нейните мисли, схващания и нагласи за мои – подобно „цитатничене" е груба манипулация, 

дезинформация и нагледно доказателство за едно антинаучно псевдоинтелигентско мислене и 

поведение!!! Основно тя е използвала статията ми „Българските земи – втора родина..." от сб. 

„Българи и арменци. Заедно през вековете" изд. 2001 г., но „чете" фактите и коментарите ми така 

както Дяволът чете Евангелието, както се казва! Първата сериозна грешка в нейните 

разсъждения по темата, която дори не е озаглавена на български език, а носи англоезично 

заглавие и претендира за наукосъобразност и научен принос е – цитирам по начина, което е приет 

в научните кръгове: „Преселилото се арменско население влиза в досег с българите и служи на 

Българската държава.„  Много интересна, дори любопитна мисъл, бих казал аз, но нека все пак 

да уточня, че става дума за VIII век и България е някъде над Стара планина, при това все още е 

езическа!!! Арменците като християни трудно биха се вписали сред населението й, а още по-

трудно биха й служили, така че – просто да забрави тези погрешни и вредни представи за 

миналото на България! Те са се озовали например сред населението й, без да са преселници, 

когато хановете насилствено са ги пленявали и отвеждали, или пък когато българите са 

обсаждали и превземали византийските градове и села. Накратко – това става с разширяване на 

държавната територия, което се нарича завземане, анексия... Хан Крум преселва предалите се 

жители на Адрианопол и на още някои градове като Аркадиопол от Източна Тракия далече на 

север, някъде до р. Дунав и насила ги заселва там в област, наречена по името им – Македония. 

Сред тях е бил или се е родил по-късно и бъдещият император Василий Македонец. След около 

30 години, ако не греша, арменците вдигат бунт и с помощта на византийския флот през Дунава 

покрай черноморския бряг достигат до столицата Константинопол и заживяват явно по-

свободно!!! „Служба на българската държава" и то от страна на други етноси, освен българи и 

славяни - просто не ми увира главата, не съм слушал, не съм чел, не зная... Може би става дума 

за изчезнали етноси като аварите?! При княз Борис е имало арменци в двореца, които са били 

византийски посланици или пленници. Такъв е Георги Сурсубул, чиято византийска титла е 

асекрет и за чиято сестра се оженва цар Симеон. Имало е на Балканите по същото време и 

арменци – християнски мисионери, духовници... 

Всъщност критиката ми визира абсурдната идея на авторката, че България е съществувала 

в сегашните си граници още от сътворението на света, едва ли не, и арменците са дошли като 

емигранти и натрапници. Те всъщност са били част от населението на Римската империя, а по-

късно и на Византия – тоест пълноправни поданици и нашествието на българите ги заварва във 



византийските градове и села, които постепенно, но много бавно стават български. Попадайки 

под българска власт, тези градове и села, например - Сердика, Филипополис, Месембрия и 

др.,заедно с населението им, започват да плащат данъци на завоевателя и така просъществуват 

доста дълго. Същото е било и по времето, когато готите са завзели Балканите - днешните 

български земи, и Източна Мала Азия. Те живеели в села около тракийските и гръцки (елински 

- поправката е на С.А.) градове и села и получавали от тях данък. Абе, общо взето паразитирали...  

Авторката не умее да изложи историческите факти в тяхната обективна, реална светлина, защото 

трябва да заяви, че българите и славяните са завзели чужди земи и анексирали чуждо население. 

А това си е неопровержим факт!  

Втората съществена грешка на авторката е, цитирам:  „Арменските преселвания в България 

от 1894 до 1922 г. се определят от изследователи като турски период, чието позициониране е 

предизвикано от целенасочената и тенденциозна геноцидна политика на турските управляващи 

в края на ХІХ и началото на ХХ век." Това категорично не е вярно!!! Арменските и множество 

чужди геноцидолози не са писали нищо подобно, нито са си го помисляли! Политиката на султан 

Хамид, наричана „зулум" не е включвала етническо прочистване в смисъл обезарменизиране на 

арменските земи, а жестоки репресии над неосманските и немюсюлмански етноси в империята. 

Тя докрай е целяла тяхното още по-интензивно експлоатиране и не е имала нужда, нито полза от 

тяхното експулсиране зад граница. „Позиционирането" на арменци на запад и по-специално в 

днешните български земи не е правителствен акт на Османската империя. Има един-единствен 

случай на подобно нещо, когато един султан, вече не му помня името, премества столицата на 

Балканите и по-специално в Одрин, но за кратко. Тогава по негова заповед там са специално 

преселени крупна група арменци – занаятчии, търговци, лекари и пр. Турски управляващи има 

чак след Ататюрк, а преди това са османски. Изобщо авторката профанизира геноцидалната 

османска и младотурска политика, свеждайки я до нивото на експулсиране зад граница, но пак 

от погрешни позиции, че са се „позиционирали" в България, а не си дава сметка, че тогава тя 

дори не е и съществувала!!! Тя например напълно забравя Съединението и официалното 

признаване на новото обединено Царство България – нека се справи сама с датите, аз не съм тук 

да я уча на елементарни факти от българската история!!! Изобщо не съм чувал за подобна 

диференциация в хронологията на Гноцида - на турски и нетурски периоди, поради което ще я 

помоля да не се изживява и представя като геноцидолог! И в Източна Тракия ли прави подобни 

периодизации за периода 1913-1924 г. например по повод "масовите кланета" над българите?! 

 

Трета сериозна грешка е, отново цитирам: „Последният етап на убийствената турска 

политика е през 1920-1922 г., когато хиляди арменци намират братски прием в нашата страна. 

Така например, ако през 1910 г. броят на арменците в България е 12 932 души, то през 1926 г. 

техният брой достига 36 568 [Гарабедян, 2001:247]." Фактологичните сведения – в случай 

почерпени от публикация на А. Гарабедян, който не е и първоизточник, не могат да ни послужат 

за такива и дори за никакви изводи!!! И това съм го доказал в цитираната моя статия, но авторката 

явно не ги възприема!!! Двете числа се сравняват на гьотире!!! Да не би да е имало Държавен 

или Национален статистически институт тогава?! Имало е Статистическо бюро към 

Министерството на търговията, доколкото знам, и регистрираните първо 12 000, а после и 36 000 

арменци са само онези, които са получили и вече имали българско поданство!!! Пак там – в 

статията съм посочил, че чужди изследователи оперират с цифрата 200 000 арменци, 

мнозинството от които през периода на геноцида са преминали през България на запад!!! С други 

думи – арменците с чуждо поданство, арменците с нансеново поданство и без каквото и да е 

поданство не са включвани в тези статистики! Чак някъде след 1944 г. една група от около 40 

000 арменци получават българско гражданство, а преди това са били нелегални и/или 

полулегални поданици на Царството и то отдавна, а не всичките да са били емигранти или пък 

например между двете регистрации да са дошли нови точно 23 636 арменци! Този подход е чисто 

и просто антинаучен!!! Такива „учени", както съм посочил в статията си, не обръщат внимание 

на „маловажните подробности", че статистиката например е фиксирала дори само мъже-

гласоподаватели, тоест арменците-български поданици и то само онези над 21-годишна 

възраст?????!!!!!  



Веднага след цитирания текст следва нова нездрава мисъл, цитирам: „Но с това турските 

нападения не спират, а преселването на арменците представлява всъщност спасение от 

изтребление.„ Кой ти каза тази глупост? Нищо подобно – спокойно е можело да се потурчат и 

помохамеданчат и немалко са го направили. И всъщност голямата подлост на досегашните 

режими в България, включително и на настоящия е, че този факт се крие и разни пишман 

политикани ни втълпяват, че българите ни спасили от смърт, егати бурята в чаша вода! Ние сме 

благодарни, но не превивайте клончето на което седите, че може да се скърши и да паднете 

отвисоко, спасители наши ра'ираш ли???!!! Нещо повече – крие се и се игнорира фактът, че тези 

същински емигранти са спасявали, идвайки в България, НАЦИОНАЛНАТА СИ 

ИДЕНТИЧНОСТ!!! А, не - просто живота си! Но българите и досега, дори и сега не са 

гарантирали и не ни гарантират това и по тази причина през последния четвърт век от 50 000 

стигнахме 10 000, при това – половината са нови, истински емигранти от изтока!!! Да не говорим, 

че с това „спасение" торпилират нашата кауза – признаването и осъждането на Геноцида, защото 

няма как светът, а не ние, да приеме, че хем сме жертва на Геноцид, хем сме спасени и то от кого 

– от българите, които по онова време са били съюзници на османските и младотурски 

главорези!!! 

Аз просто съм шокиран от издателите, рецензентите и редакторите на сп. „SocioBrains", 

които в тазгодишния мартенски брой са допуснали подобна публикация от автор, преподавател 

по музикална естетика, музикално образование и музициране в Шуменския Университет 

„Константин Преславски". Следващия път поканете някой занзибарски заботехник да пише за 

арменската филателия. Статията е около 3-4 страници формат А4 и носи претенциозното 

заглавие, което вероятно се превежда като „Към историческия произход на арменския етнос в 

България". От нея никой читател не може да научи нищо за историческия произход на арменската 

колония в България, защото тя датира много отпреди създаването на българската държава в тези 

земи! Всъщност авторката чрез него избягва да ни нарече с точната научна квалификация – 

нация!!! И това не е някаква малка „грешчица", а дебилизъм!!! В следващата статия, която е 

публикувала пак там тя например пише „За танцовата художествена самодейност на етническите 

малцинства"... Следователно – нещата са ясни! Нещо повече статията й „DANCE AMATEUR 

ACTIVITY OF THE ARMENIAN DIASPORA IN SHUMEN AFTER 90S OF THE 20th CENTURY" 

е ярка демонстрация за това как българските учени или за по-кратко българистите се нагърбват 

с напълно непосилни, но затова пък амбициозни задачи. Тя, видите ли?, разказва историята на 

арменците от диаспората в Шумен и анализира арменските танци, музика и прочее. Ша си тура 

ножа, да го знаете??? Къде си учила арменски фолклор, арменска история, арменска музика, бе 

душа?! Душицо ненагледна?! Иди пиши за чукотските и ирокезки танци, песни и музика, а?! 

Айде, нема нужда!!! Нямаме нужда от такива специалисти, анализатори, коментатори, 

презентатори... Некой те манипулира и поднася, а ти не се усещаш ма, куха лейка такава! В 

светлината на горното държа Тодорка Малчева да публикува опровержение на цитатите ми, 

които е използвала!  На фона на всичко изнесено дотук като коректив, нова информация и 

коментар трябва да отбележа факта, че вече съм раздвоен и не споделям оценката на авторката и 

на други подобни автори, които пишат че „хиляди арменци намират братски прием в нашата 

страна" или че „днес българи и арменци единни продължават да съжителстват и да се трудят – 

мирно и в братско разбирателство." и други подобни декларации, с които допреди четвърт век 

ни проглушаваха ушите и на пълнеха главите. Както вече съм писал в друга статия ние не искаме 

да ни имате за ваши братя или да ни се правите на наши братя. Достатъчно е да ни уважавате и 

зачитането на правата ни да е един двустранен процес!!! Слава Богу рускосъветските тапири вече 

почти изцяло ни се махнаха отгоре от върху главите ни, сега какво? Вие искате да ги замените 

ли? Хайде, този път – ей така за разнообразие! - ние да сме Големият брат, а не вие, става ли?! 

Настоящата статия бе подготвена за включване в страницата „Арменско-български културно-

информационен офис" във Фейсбук, но тя се оказа архивирана и затворена, поради което я 

публикувам тук! С.А. Това е неговата статия, която мен лично много ми опонира, защото е в 

познатия ни стил и "пакет" изразни средства! Той ни увери, че специално я е подготвил в такъв 

вид и стил, за да отговаря на нашите с брат ми публикации, за което му благодаря, но искам да 

добавя още някои неща, на които аз лично обърнах внимание! Нека да припомня, че преди много 

години един от членовете на групата ни, който за жалост вече не е сред живите, уважавания г-н 



Саркис Гюлямджян беше натоварен и сам пое ангажимента да анализира художествената 

самодейност в арменската колония през годините на соца. Едно от категоричните му заключения 

бе, че ние – западните арменци нямаме селски фолклор и такъв се създава изкуствено под 

влияние на аграрфашисти, респ. – аграркомунисти. Второ – арменските фолклорни образци, 

модели и архетипове се подменят и унифицират, представят за арменски и ... увреждат 

поколения. Резултатът шокира всички членове на групата, включително и автора на 

изследването, за целта на което написахме нашето Обръщение №2 към ЦР и всички филиали на 

САКПО „Ереван", ако някой от читателите ни си спомня и е имал достъп до него. В това 

обръщение ние оправяхме остра критика против дотогавашната практика да се дебилизира, 

изопачава и деформира нашата национална идентичност посредством изкуствени, 

модернизирани и неавтентични представи и шоу-изпълнения на арменски фолклор. например - 

шоумени от Шумен, дори има съзвучие, рима!!! Тук включвам снимка от втората статия на Т. 

Милчева, за да не бъда голословен и да бъдем много добре разбрани. Виждате арменски мъжки 

фолклорни носии от типа „черкезки", които никога не са били елемент от арменските фолклорни 

носии. Това са общокавказки военни униформи от късното средновековието, когато вече е имало 

огнестрелно оръжие и те са насилствено наложени, натрапени по време на Сталиновия режим. 

Такива униформи са носили от Южна Русия и Украйна, чак до Албания и Южна Гърция, та дори 

и в Италия. Те нямат нищо общо с арменските фолклорни носии, особено пък с носиите в 

западноарменските колонии по света. Особено често са носени от полудиви кавказки 

мюсюлмански или ислямистки народности и племена от тюркски, тюркменски и арабски 

произход, които са използвани от Османска Турция за погроми над мирното население и са 

познати под общото наименование черкези. Те са дори напълно изпразнени от съдържание и 

функционалност, защото тези нагръдни патрондаши или паласки за патрони са от времето, като 

един патрон е бил около 15-20 см дълъг и е представлявал барутен заряд в картонена гилза. 

Срещат се архивни снимки на наши национални герои с подобна носия, макар и не точно такава, 

но те също не са арменски фолклорни носии, а модни за времето си „униформи", с които 

федаините, тоест хайдутските воеводи и четници, приличали на известни по онова време 

кърджалии, даалии и изобщо бандити-грабители и насилници. Та значи ако първата снимка 

представя „арменци" например от Ахалциха и Джавахк, то втората снимка представя „арменски 

фолклорни носии" от Тбилиси и Грузия, макар че трябваше поне да сложат и каскети! Ако искате 

да се запознаете с автентичните арменски фолклорни носии, то потърсете архивните пощенски 

картички на тази тема от Османска Турция и от ранните години на Турската република. Снимани 

са от арменски фотоателиета и фотографи. Лично аз си спомням, че в детската градина на 

Арменския народен дом ДВ София ни обличаха в такива черкезки с по един или няколко ножа в 

пояса – хуманизъм+соцЯлизъм+интернационализъм, мило, мило, та чак драго!!! Нека пак да 

припомня, че в една от десетдевките на арменската култура и изкуство в България по време на 

едно от представленията, не знам в кой град беше, излезе една дама – матрьона от 

новопристигналите източни арменци -хаястанци и изпя песен на Алла Пугачова. Дори да беше 

песен на Филип Киркоров, питам ви, бе, бивши сънародници, вие дебили ли сте??? 

К.С. 

(Kirk SIMON) 
 

 


