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Малко предистория - на 12 септември 1998 г. в САЩ са арестувани петима кубински
граждани - Херардо Ернандес, Рене Гонсалес, Рамон Лабаниньо, Антонио Гереро,
Фернандо Гонсалес.

Обвинени са - без наличие на неоспорими доказателства, - че по време на
пребиваването си в Маями, САЩ, събират информация за намеренията на
кубинско-американска терористична организация, възнамеряваща да действа против
Куба, с което са “заплашили националната сигурност на САЩ”. Херардо е осъден на две
доживотни присъди, плюс 15 години лишаване от свобода, Рамон - на доживотен
затвор, Антонио - на доживотен затвор, Фернандо - на 19 години лишаване от свобода и
Рене - на 15 години лишаване от свобода.

В послание до народа на САЩ петимата кубинци заявяват, че не са нарушили или
застрашили националната сигурност на САЩ, а всъщност са допринесли за
разкриване на терористични актове срещу кубинския народ и така са спомогнали
за спасяване от смърт на невинни кубинци и на граждани на САЩ. На 2 септември
2008 г. 11-и окръжен съд в Атланта, Джорджия, в САЩ, отхвърля преразглеждането на
делото и потвърждава обвинителните присъди за петимата кубинци. На 15 юни 2009 г.
Върховният съд на САЩ отхвърля и преразглеждането на техния казус.

Три поредни президентски администрации отказват свиждане с близките на осъдените,
което е грубо нарушаване на човешките права и на пенитенциарното право, дори и
комисията по човешки права на ООН намира тези действия за неправомерни. Това е
фрагмент от публикация във в. “Нова Зора” отпреди десетина години. За изминалото
време подкрепата ни за Петимата ни най-малко не промени своя вектор, напротив,
при всеки удобен случай и повод бе озвучавана неизменната наша позиция свобода за Петимата!..

Тези петима мъже бяха и са кубински патриоти, чиито професии и живот отразяват
солидна интелектуална и професионална подготовка: Рамон Лаванино е икономист,
Рене Гонсалес е пилот, Фернандо Гонсалес и Херардо Ернандес са завършили
Международни отношения, Антонио Гереро е строителен инженер, специалност
летища, и е поет.
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И накрая дойде февруари 2015 г., когато кубинците бяха освободени, а сегашният
кубински президент Раул Кастро удостои Петимата със званието “Герой на Република
Куба” и с ордена “Плая Хирон” (Залива на прасетата), която се присъжда за
изключителен принос в борбата против империализма.

В тази връзка редакцията на в. “Нова Зора”, в лицето на главния редактор Минчо
Минчев, получи специална благодарствена грамота от Кубинския институт за
приятелство с народите. Същата грамота - за активна дейност в сферата на
приятелството и добрите връзки с Куба, получи и ПП “Нова Зора”. На 6 април, в
салона на “Позитано” 20, те бяха връчени от Негово Превъзходителство г-н Сан
Хорхе. Подобни грамоти получиха и други граждански и професионални
организации, събирали подписи в подкрепа на петимата герои на Куба.
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