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Факти и събития

Техеран, а и други иран-
ски градове бяха обхванати 
от нестихващи протести, най-
бурните  от  10 години насам, 
след като Ахмадинеджад беше 
обявен за победител на прези-
дентските избори, а опонен-

тите му обявиха изборите за 
манипулирани. 

Всъщност обаче преизби-
рането на Ахмадинеджад не 
беше изненадващо, но предни-
ната, с която той спечели още 
на първия тур, силно потресе 
основния му конкурент Мир 
Хосейн Мусави. 

Ахмадинеджад стана из-
вестен с острата си риторика 
срещу САЩ и Израел, високо-
мерната подкрепа за иранската 
ядрена програма и постоян-
ните забележки за холокоста. 
Върховният лидер аятолах 
Али Хаменей призова иранци-
те да гласуват за антизападно 
настроения хардлайнер.

След победата на хардлайнера

Анжелина Джоли, актрисата, 
която неотдавна бе обявена от сп. 
„Форбс“ за най-влиятелната зна-
менитост в света, е посланик на 
добра воля на ООН за бежанците 
от 2001 г. насам. 

„Моля ви, не извръщайте 
глави. Бежанците са най-уяз-
вимите хора на Земята. Всеки 
ден се борят, за да оцелеят. Те 
заслужават нашето уважение. 
Моля ви, не ги забравяйте и си 
спомнете за тях на техния ден“ - 
заяви в посланието си по случай 
Деня на бежанците - 20 юни, 
Джоли. 

По повод Деня на бежанците 
звездата  гостува и в предаването 
на Андерсън Купър по Си Ен Ен, 
където си припомни сърцеразди-
рателни срещи с деца, потърсили 
спасение в бежански лагери, след 
като семействата им са били из-
бити. 

Междувременно тя и парт-
ньорът й Брад Пит дариха на 
Комисариата по бежанците 
1 млн. долара в подкрепа 
на пакистанците, напусна-
ли родните си места заради 
сраженията между правител-
ствените сили и талибаните.

И Айнщайн е бил бежанец...

Посещението на Муамар 
Кадафи в Италия беше опре-
делено като историческа ви-
зита. Счита се, че тази стъпка 
е резултат от подписването на  
договора за приятелство меж-
ду Италия и Либия през август 
2008 г.

Съгласно договора Рим ще 
плати 5 милиарда долара ком-
пенсации на Либия заради пери-
ода на колонизация през 1911 - 
1942 г. По време на подписване-
то на договора тогава премиерът 
на Италия Силвио Берлускони 
поднесе на Триполи официални-
те извинения на Рим за периода 
на колонизацията.

„Ние не взимаме предвид са-
мите обезщетения, защото това, 
което колонизаторът Италия 
причини на либийския народ, 
не може да бъде компенсирано 
по никакъв начин. Но договорът 
за приятелство е знак, че Италия 
осъжда колониализма, че се е из-
винила за онова, което се е слу-
чило, и това ми позволи да дойда 
тук днес“, заяви  Кадафи. 

Кадафи в Италия: 
историческа визита

Безумната ескалация на насилието

В последно време съобще-
нията за жертви на атентати в  
Пакистан се превърнаха почти 
в ежедневие. В много от  слу-
чаите  отговорност за атаките 

поемат от пакистанското крило 
на талибаните, които деклари-
рат, че това е отмъщение срещу 
САЩ. Една от най-смъртонос-
ните атаки беше мощната екс-
плозия на кола-бомба в края на 
май  близо до сгради на поли-
цията и разузнаването в източ-
ния пакистански град Лахор. В 
атентата бяха убити най-мал-
ко 40 души и ранени – според 
различните източници – между 
116 и 250 души.

„Терористична връзка”?

Френските тайни служби са 
установили, че двама от пасаже-
рите, пътували на катастрофи-
ралия „Еърбъс А330“, са свър-
зани с ислямски терористични 
групировки.

 Службите попаднали на 
„връзката”, докато работели 
със списъка на лицата, които са 
били на борда на самолета на  

„Ер Франс“. 
Има вероятност съвпаде-

нието с имената да е „страхо-
вита случайност“, но е факт, 
че Франция е получавала мно-
жество заплахи от ислямски 
терористични групи през по-
следните месеци, особено след 
като Париж изпрати военни в 
Афганистан. 



Без преувеличения мо-
же да се твърди, че петде-
сетминутната реч на Барак 
Обама в Каирския универ-
ситет се превърна в съби-
тие с най-голям отзвук, съ-
битие, което фокусира вни-
манието не само на поли-
тици, политически анали-
затори, медийни експерти, 
но и на обикновените хора. 
Причината за това е ясна. 
Още преди Обама да заяви: 
„Дойдох в Кайро, за да дам 
ново начало”, посланието 
му се очакваше именно по-
ради надеждата за ново на-
чало в отношенията между 
САЩ и мюсюлманите. Те 
заедно според Обама могат 
да се справят с „насилието 
и екстремизма по света и 
да придвижат реално про-
дължилия до безкрайност 

мирен процес в Близкия 
изток”.

От свещената книга 
на мюсюлманите Оба-
ма беше избрал следните 
думи: „Почитайте Бога и 
винаги говорете истина-
та!“ В речта си той убеде-
но и убедително заяви, че 
„трябва да престанем да 
говорим едно при закрити 
врати, а да казваме друго 
публично“. 

За Близкия изток тези 
думи имат конкретно зна-
чение – решението за две 
държави - Израел и Палес-
тина, оттеглянето на Изра-
ел от окупираните палес-
тински територии и неза-
конните еврейски селища. 

Тогава „цикълът на по-
дозрение и раздори” може 
наистина да приключи. 1
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Седмата конференция на 
палестинците в Европа на 
тема „Завръщането е право, 
а не съгласие или отстъпка” 
приключи в Милано, Италия, 
на 2 май 2009 г. със значителен 
успех. Хиляди палестинци от 
цяла Европа взеха участие в 
работата на конференцията, на 
която присъстваха изтъкнати   
палестински лидери от окупи-
раните територии и чужбина, 
както и голям брой известни 
личности и представители  на 
арабски, ислямски и европей-
ски институции и съмишлени-
ци. Седмата конференция бе 
организирана от Генералния 
секретариат на Конференци-
ята на палестинците в Евро-
па, Палестинския център за 
завръщане, Лондон, и Палес-
тинската асоциация в Италия, 
както и от палестински инсти-
туции в Италия и в чужбина.

Седмата конференция на 
палестинците в Европа, про-
ведена  в Милано:
- Потвърждава резолюциите, 

приети от предишните шест 
конференции на палестин-

ците в Европа, проведени 
с участието на техните асо-
циации, институции, съ-
юзи, а също и на общности-
те в Лондон (2003), Берлин 
(2004), Виена (2005), Мал-
мьо (2006), Ротердам (2007) 
и Копенхаген (2008).

- Свидетелства за широкома-
щабните дебати, консулта-
ции и дейности с участието 
на голям брой палестински 
общности от цяла Европа.

- Припомня еднаквостта на 
тяхното състояние и съдба 

с мнозинството палести-
нци, независимо къде се 
намират.

- Приема темата за ежегод-
ното възпоминание и за 
61-та годишнина от Накба 
„Завръщането е право, а не 
съгласие или отстъпка”.

- Изразява специално задо-
волството си от усилията 
на палестинската общност 
в Италия, която работи в 
сътрудничество с ислям-
ската и арабската общност 
и със съмишленици от ита- 3

Завръщането е право, 
а не съгласие или отстъпка

През  май в Милано се проведе седмата конференция на палестинците 
в Европа. Предлагаме на вниманието на читателите ни заключително-
то комюнике на седмата конференция на палестинците в Европа на тема 
„Завръщането е право, а не съгласие или отстъпка”.
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лианското общество, за 
да  свика конференцията и 
да гарантира успешното й 
провеждане с помощта на 
всемогъщия Аллах.

- Приветства участниците 
от различните палестински 
общности в Европа и гос-
тите от родна Палестина и 
диаспората.

- Високо оценява усилията 
на представителите на ев-
ропейските, арабските и 
ислямските институции и 
организации на тази кон-
ференция и обръща специ-
ално внимание на усилията 
на арабските и ислямските 
общности за нейния успех.

- Припомня историческите 
предизвикателства, които 
палестинският народ прео-
доля.

- Обявява приемането на 
следните   резолюции:
1. Потвърждава: че палес-

тинците в Европа са част от 
палестинския народ с цялата 

негова историческа дълбочи-
на, историческо наследство и 
арабска и ислямска идентич-
ност; че палестинският на-
род, независимо от това къде 
се намира, е едно неделимо 
цяло и отказва да бъде разде-
лен. Също така палестинците 
в Европа обявяват своята сил-
на привързаност към наци-
оналната палестинска иден-
тичност и култура. Те споде-
лят общия палестински опит 
и борба за справедливите пра-
ва на палестинците, за които 
пренебрегването, разделение-
то, пазарлъците и сделките  са 
неприемливи.

2. Потвърждава силната 
ангажираност към правото 
на палестинците да се завър-
нат по домовете си, от кои-
то са били прогонени, под-
чертавайки отхвърлянето на  
всички опити, които имат за 
цел подкопаването на това 
право, пренебрегването  или 

отстъпването му. Палестин-
ците  никога няма да напра-
вят компромис с правото си 
да се завърнат в Палестина и 
не са упълномощили никого 
или никоя партия да приеме, 
да сключи сделка или да го 
размени. Палестинците в Ев-
ропа настояват за незабавно-
то прилагане на правото им 
да се завърнат, като им бъде 
позволено, независимо къде 
е тяхното постоянно место-
жителство, да се завърнат в 
родните си земи и бъдат ком-
пенсирани за всички загуби, 
които са претърпели предше-
ствениците им и следващите 
поколения – психологически 
и материални,  причинени от 
жестокото им  изгонване и 
дългите години в изгнание и 
разделение.

3. Припомня престъпната 
агресивна война, водена от 
израелската военна машина 
срещу палестинския народ в 



ивицата Газа в продължение 
на 23 дни, по време на която 
бяха извършени масови кла-
нета, военни престъпления 
и зверства срещу цивилното 
палестинско население, сред 
което деца, жени, възрастни 
и болни, свидетел на които бе 
целият свят. С огромна гор-
дост палестинците в Европа 
отбелязват непреклонността 
на палестинския народ в Газа, 
благодарение на която силите 
на съпротивата, силната анга-
жираност, честта и човешкото 
достойнство успяха незави-
симо от огромните жертви. 
В този критичен момент па-
лестинският народ заслужава 
необходимото признание и 
подкрепа от света и от оне-
зи, които обичат свободата и 
справедливостта и правдата 
на неговата  кауза.

4. Осъжда официалната 
позиция на някои европейски 
страни, която създаде погреш-
на представа за преобладава-
щата позиция на Европа спря-
мо  войната срещу палестин-
ския народ в Газа и наложена-
та му обсада. Палестинците 
в Европа предупреждават, че 
тази политика, която не може 
да бъде смятана  за предста-
вителна за народите от този 
континент и за ценностите, 
с които те се гордеят, е пре-
дизвикала съмнения относно 
надеждността на политиката 
на Европа и политиката за чо-
вешките права и това изисква 
да бъдат предприети съответ-
ните мерки. Всяка друга по-
зиция, различна от настояща-

та, няма да бъде приета при 
никакви обстоятелства.

5. Отбелязва обезпокоител-
ното влошаване на европей-
ската външна и военна поли-
тика и политиката за сигур-
ност, която застава на страната 
на тираничен Израел за сметка 
на човешките права и справед-
ливостта. Това стана ясно по 
време на агресивната война 
срещу палестинския народ от 
ивицата Газа. Всичко свиде-
телства, че израелският окупа-
тор е изтълкувал тази позиция 
като легитимизация на агреси-
ята  срещу палестинците. Той 
капитализира тези официални 
позиции за  продължаване на 
ужасните военни престъпле-
ния и счита тези позиции за 
форма на подкрепа на негова-
та политика за подчиняване на 
палестинския народ, като ата-
кува достойнството му и пре-
чупва  волята му.  

6. Предупреждава всич-
ки официални лица и онези, 
които отговарят за взимане-
то на решения, както и ар-
хитектите на общественото 
мнение в Европа, че палес-
тинският народ плати висока 
цена в  резултат на официал-
ната подкрепа на Европа за 
израелската военна машина, 
чиито жертви станаха деца, 
жени, възрастни и болни 
хора, загинали по  жесток 
начин. Докато всичко това 
бе извършвано в рамките на 
политическата и военната 
подкрепа и подкрепата на 
сигурност и засилването на 
обсадата на ивицата Газа, За-
падният бряг стана свидетел 
на засилените ограничения 
и кампаниите за етническо 
прочистване в Ерусалим, как-
то и на разпространението на 
расистки кампании срещу 
палестинците на окупирана-
та през 1948 г. територия.
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1. Потвърждава: че палестинците в Ев-
ропа са част от палестинския народ с 
цялата негова историческа дълбочина, 

историческо наследство и арабска и ислямска 
идентичност; че палестинският народ, неза-
висимо от това къде се намира, е едно недели-
мо цяло и отказва да бъде разделен. Също така 
палестинците в Европа обявяват своята силна 
привързаност към националната палестинска 
идентичност и култура. Те споделят общия 
палестински опит и борба за справедливите 
права на палестинците, за които пренебрегва-
нето, разделението, пазарлъците и сделките са 
неприемливи.
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7. Припомня, че участието 
във възстановяването на иви-
цата Газа е последица от из-
раелската агресивна война, и 
отбелязва  важността това да 
не бъде подчинено на някаква 
форма на политическа експло-
атация или да бъде използвано 
като разменна монета срещу 
палестинския народ. Палес-
тинците в Европа предупреж-
дават също, че призивите за 
участие във възстановяването 
на Газа няма да успеят от само 
себе си в коригирането на ев-
ропейската политика спрямо 
палестинския проблем или да 
подобрят нейния имидж, за-
щото моралната и човешката 
отговорност, която имат ев-
ропейските официални лица, 
изисква те да настояват да 
упражнят влиянието си, за да 
се сложи край на израелската 
агресия, разрушенията и ката-
строфите, преди да е станало 
твърде късно.

8. Подчертава необходи-
мостта от подлагане на окупа-
ционната власт  на обстойно 
разследване и търсене на от-
говорност от нейните лидери 
за военните престъпления 
и сериозните нарушения на 
международното хуманитар-
но право, като се гарантира, 
че израелските военнопрес-
тъпници няма да избегнат на-
казанието на международното 
право. Палестинският народ 
приветства всички правни 
инициативи, целящи  пре-
следването на  израелските 
военнопрестъпници, и твърдо 
заявява  своята подкрепа за 
подобни инициативи.   

9. Наблюдава със сериозно 
безпокойство  настойчивостта 
на окупатора да приложи по-
литиката на „свършен факт” 
в Палестина чрез изграждане 
на селища, експанзионистич-
на стена, изземване и загра-

бване на земи, разрушаване 
на  домове, нарушаване на  
ежедневния ритъм на живот 
на палестинските граждани 
и превръщане на местата за 
живеене в разпръснати и из-
олирани острови и затваряне 
на прозорците на надеждата.

10. Преживява с огромна 
тревога засилващите се ата-
ки, които израелските окупа-
тори извършват по различен 
начин срещу Ерусалим и за-
конното му население, като 
се увеличава масовото из-
гонване и разрушаване на до-
мовете. Затова палестинците 
в Европа предупреждават 
за институционалния раси-
зъм, който окупаторът пред-
намерено упражнява срещу 
палестинците в Ерусалим и 
конфискацията на докумен-
тите им за самоличност по 
различни поводи и отказа за 
пребиваване наред със загра-
ждането в града на територи-
ите, в които живеят палести-
нци, със селища и расистка 
разделителна стена.

11. Предупреждава за по-
следствията от нанесените 
щети на свещената джамия 
„Ал Акса“, оскверняването 
на нейната святост и на ис-
лямските и християнските 
светини и имоти в Ерусалим, 
както и за последствията от 
системната агресия срещу ис-
торическите и цивилизацион-
ни символи на Ерусалим, сто-
лицата на арабската култура, 
разрушаването на неговата 
културна идентичност и обез-

4. Осъжда официалната позиция на ня-
кои европейски страни, която създаде 
погрешна представа за преобладаваща-

та позиция на Европа спрямо войната срещу па-
лестинския народ в Газа и наложената му обса-
да. Палестинците в Европа предупреждават, че 
тази политика, която не може да бъде смятана  
за представителна за народите от този конти-
нент и за ценностите, с които те се гордеят, е 
предизвикала съмнения относно надеждността 
на политиката на Европа и политиката за чо-
вешките права и това изисква да бъдат предприе-
ти съответните мерки. Всяка друга позиция, раз-
лична от настоящата, няма да бъде приета при 
никакви обстоятелства.
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образяването му със селища и 
засилени разкопки.

12. Потвърждава осъжда-
нето на престъпната обсада 
на населението на ивицата 
Газа  и предупреждава за по-
следствията от това организи-
рано престъпление и скандал-
но нарушаване на всички чо-
вешки права и морални нор-
ми, в това число отказването 
на стоки от първа необходи-
мост на милион и половина 
души. Палестинците в Евро-
па настояват всички, които са 
част от това, да сложат край 
на обсадата. Прекратяването 
на обсадата е истински тест 
за ангажираността на  Европа 
към човешките права. Това е 
също и пряка отговорност на  
арабските и ислямските стра-
ни, най-вече на Египетската 
арабска република за нейното 
задължение да прекрати обса-
дата и да отвори пропускател-
ния пункт Рафах.

13. Потвърждава верност-
та си към палестинското на-
ционално единство и програ-
мата за истински и всеобхва-
тен диалог, в който да бъдат 
разгледани проблемите на 
палестинците. Това единство 
е задължително за укрепва-
нето на палестинския народ 
и е средство, използвано от 
палестинския народ, за да се 
противопостави на окупатора 
и да защити  постоянните на-
ционални и висшите интере-
си и да попречи на  вредните 
външни интервенции на вра-
говете на палестинския народ 

и на тези, които нарушават 
неговите права.  Задължител-
но е всички палестински пар-
тии да насочат вниманието си 
върху програмата за диалог и 
да предотвратят вътрешното 
разцепление сред палестин-
ците, да превъзмогнат раз-
личията и да продължат към  
включваща всички ефективна 
национална палестинска про-
грама за прекратяване на оку-
пацията и за възстановяване 
на отнетите права на палес-
тинците. 

14. Подчертава необходи-
мостта да се засили тяхното 
участие  в палестинските об-
ществени дела, преди всичко  
чрез свободен и прозрачен 
демократичен процес, кой-
то ще увеличи ефективното 
представяне на палестинския 
народ и на всички части от 
палестинското население как-
то по родните земи, така и на-
вън. Палестинците в Европа 
подчертават необходимостта 
от възобновяване на инсти-

туциите на Организацията за 
освобождение на Палестина 
(ООП) и настояват за възста-
новяването й и нейното ре-
формиране. 

15. Подчертава, че с учас-
тието на  силите на истината 
и справедливостта на този 
континент палестинците в 
Европа ще продължат усили-
ята си за подкрепа на народа 
си и за облекчаване на болки-
те, причинени от израелската 
война на агресия, престъпна-
та обсада и потисническите 
ограничения. По този начин 
корабите, които се опитват да 
преминат през блокадата, ще 
продължат да плават и конво-
ите на братска солидарност 
и делегациите ще продължат 
своя ход. Всички програми, 
проекти и конструктивни 
инициативи ще се увелича-
ват с помощта на всевишния 
Аллах в потвърждение на 
единството ни и на похода на 
нашия палестински народ, 
където и да се намира.

8. Подчертава необходимостта от под-
лагане на окупационната власт  на 
обстойно разследване и търсене на 

отговорност от нейните лидери за военните 
престъпления и сериозните нарушения на меж-
дународното хуманитарно право, като се гаран-
тира, че израелските военнопрестъпници няма 
да избегнат наказанието на международното 
право. Палестинският народ приветства всички 
правни инициативи, целящи  преследването на  
израелските военнопрестъпници, и твърдо зая-
вява  своята подкрепа за подобни инициативи. 
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16. Следи с огромна бол-
ка  борбата на палестински-
те бежанци в Ирак и на оне-
зи, които са били прогонени 
след окупацията и съпът-
стващите я бедствия, гоне-
ния,  изгнание и престъпле-
ния. Това нещастие изисква 
намесата на всички страни, 
за да се сложи край на стра-
данието и да се затвори тази 
глава в съответствие с пра-
вото на палестинците да се 
завърнат по домовете си, в 
това число и на територии-
те, окупирани през 1948 г., и 
в съответствие с човешките 
права, достойнството, граж-
данските и социалните пра-
ва на палестинския народ, 
където и да се намира.

17. Припомня страданията, 
които сполетяха палестински-
те бежанци в бежанския лагер 

Нахр ал Баред след разруша-
ването на домовете им и про-
гонването им, като съдбата им 
беше поставена в ръцете на 
палестинци, ливанци, араби и 
на международната общност. 
Това налага спешното въз-
становяване и съхранение на 
лагера, тъй като лагерите са 
крайната и отправната точка 
на връщащите се по отнетите 
им родни земи палестинци. 

18. Потвърждава възгледа, 
че Европа носи историческа 
отговорност за тяхната ката-
строфа. Това не може да бъде 
оспорено и всички  следващи 
поколения, дори и днес, про-
дължават на плащат цената на 
Накба, наложена на палестин-
ците през 1948 г.  Наистина 
Европа и нейните правител-
ства носят специална отго-
ворност заради подкрепата 

на проекта да бъде окупирана 
Палестина и в подпомагане 
на продължаващата окупация 
и агресията.  

19. Заявява, че проблемът 
с репатрирането на палестин-
ците, тяхното самоопределе-
ние, освобождението от оку-
пацията и независимостта на 
тяхната историческа родина 
изисква подкрепата на всички 
онези, които са на страната на 
справедливостта, защитници-
те на истината и човечността. 
Палестинският народ се от-
нася с дълбока благодарност 
към братските усилия и соли-
дарността, подкрепящи кауза-
та им в Европа. Те считат това 
като друго ценно качество на-
ред с истината и справедли-
востта на този свят,  които ще 
окажат решително въздейст-
вие върху  палестинския на-
род и подкрепата на неговата  
кауза.

20. С огромна гордост 
оценява непреклонността на 
палестинския народ и само-
жертвата на мъчениците, ра-
нените, затворниците и всич-
ки онези, които защитават 
родината и светите места. Па-
лестинците в Европа са при-
знателни за усилията на тези, 
които защитават техните пра-
ва, свобода и достойнство. 
Техните непрестанни усилия 
проправят пътя на завръща-
нето в родината, самоопреде-
лението, освобождението от 
окупацията и установяването 
на пълен суверенитет в  роди-
ната. n

15. Подчертава, че с участието на  
силите на истината и справед-
ливостта на този континент 

палестинците в Европа ще продължат усилия-
та си за подкрепа на народа си и за облекчаване 
на болките, причинени от израелската война на 
агресия, престъпната обсада и потиснически-
те ограничения. По този начин корабите, кои-
то се опитват да преминат през блокадата, ще 
продължат да плават и конвоите на братска 
солидарност и делегациите ще продължат своя 
ход. Всички програми, проекти и конструктив-
ни инициативи ще се увеличават с помощта на 
всевишния Аллах в потвърждение на единство-
то ни и на похода на нашия палестински народ, 
където и да се намира.
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Политиката на американската 
„истерия” към Пакистан

Democracy Now! (“Демокрация сега!”), или „Репор-
таж за войната и мира”, каквото е другото име, е ед-
ночасова ежедневна национална независима програма за 
новини и публицистика, излъчвана от над 750 станции 
в Северна Америка. Програмата, която е награждава-

на многократно, е пионер в най-мащабната съвместна работа между об-
ществените медии в САЩ. “Демокрация сега!” се излъчва по Pacifi ca, NPR, 
общински и университетски радиостанции; в обществената мрежа PBS, 
по сателит и в интернет.

Домакини на програмата са награждаваните журналисти Еми Гудман 
и Хуан Гонзалес, продуцент е телевизионен център Downtown Community, 
обществен медиен център в Чайнатаун, Ню Йорк.

Democracy Now! не получава субсидии от корпорации, от правителство-
то или от корпорацията за обществено радио- и телевизионно разпрос-
транение с убеждението, че това би подкопало и компрометирало незави-
симостта на програмата. Спонсорирането идва преди всичко от слушате-
ли, зрители и фондации.

Democracy Now! предоставя на аудиторията достъп до хора, гледни точ-
ки и перспективи, за които рядко се чува в американските мейнстрийм 
медии, финансирани от корпорациите.

Democracy Now!: След изпаряването на 
надеждите за примирие между пакистан-
ското правителство и талибаните сблъсъци-
те между тях принудиха десетки хиляди да 
напуснат пакистанската долина Суат. Днес 
ще разговаряме с историка от Чикагския уни-
верситет Манан Ахмед за разликата между 
реалните и преувеличените притеснения от-
носно неспокойната обстановка в Пакистан. 
Американската политическа култура фоку-
сира вниманието си върху талибаните, а в 
същото време легитимността на подкрепя-

ното от САЩ правителство на Зардари и 
американските удари с безпилотни летател-
ни апарати, чрез които бяха убити стотици 
пакистанци, се приемат за даденост.

Нашият гост е преподавател по нова 
пакистанска история и история на южн о-
азиатския ислям в Чикагския университет. 
Често публикува свои статии в блога www.
chapatimystery.com.

Хуан Гонзалес: Главната ни тема днес е 
Пакистан, където вследствие на масирана оф-
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анзива на пакистанската армия десетки хиляди 
души продължават да бягат от района на до-
лината Суат в Северозападната гранична про-
винция в близост до границата с Афганистан. 
Пакистански хеликоптери и изтребители бом-
бардират цели в района, а сблъсъците стават 
все по-ожесточени. От пакистанската армия 
твърдят, че са убили осемдесет талибански 
бойци. В същото време зачестяват новините 
за увеличаване на броя на цивилните жертви, 
а Червеният кръст предупреждава за опасност 
от задълбочаване на хуманитарната криза. Па-
кистанското правителство се готви да изгради 
временни убежища за почти половин милион 
души, които очаква да напуснат домовете си 
вследствие на боевете. На фона на всичко това, 
изглежда, че мирното споразумение с протали-
банските групировки в долината е прекратено.

Междувременно пакистанският и афганис-
танският президент са във Вашингтон, където 
водят разговори с американския президент Ба-
рак Обама. След проведените в сряда разгово-
ри и тримата лидери подчертаха преплетените 
им съдби в споделяната от тях ангажираност с 
разгрома на талибаните и силите на „Ал Кай-
да”. Обама благодари на двамата президенти за 
присъствието им на срещите, а държавният се-
кретар Хилари Клинтън похвали наскоро пред-
приетите мерки срещу талибаните в Пакистан. 

В навечерието на срещите специалният 
пратеник в региона Ричард Холбрук свиде-
телства пред сенатската комисия по външ-
ните работи, за да убеди законодателите в 
необходимостта от продължаване на аме-
риканската подкрепа за Пакистан. Тук ще 
привеждаме части от изявления на предста-
вители на администрацията за ситуацията 
в Пакистан, а така също и на пакистанския 
президент. 

Ричард Холбрук: Ние не смятаме, че Па-
кистан е провалила се държава. Ние смята-
ме, че това е държава, подложена на изклю-
чително трудно изпитание от своите враго-
ве, които са и наши врагове. Следователно 
ние имаме един и същ общ враг. 

Хуан Гонзалес: Миналия месец обаче ад-
министрацията на Обама не говореше толкова 
положително за Пакистан. Напрежението на-
растваше все повече и повече, откакто преди 
три месеца пакистанското правителство под-
писа споразумение за прекратяване на огъня 
с пакистанските талибани, което позволи на 
талибаните да наложат ислямското право в 
долината Суат.

На фона на сведенията, че пакистанските 
талибани завземат нови територии и се при-
ближават до столицата Исламабад, държавни-
ят секретар Клинтън предупреди за наличие 
на, цитирам, „екзистенциална заплаха” за Па-
кистан. Пред сенатската комисия по външни-
те работи на САЩ тя заяви, че „в общи линии 
Пакистан се предава в ръцете на талибаните и 
екстремистите”. 

Хилари Клинтън: Мисля, че не можем да 
подценим сериозността на екзистенциална-
та заплаха за държавата Пакистан от про-
дължаващия напредък на слабо конфедерира-
на група от терористи и други, които в мо-
мента са само на няколко часа път от Исла-
мабад и които се стремят да сменят режи-
ма в Пакистан, който, както всички знаем, 
е държава, притежаваща ядрено оръжие. За 
съжаление не чувам нужните гласове на гняв 
или притеснение, произнесени от достатъч-
но хора, така че да отекнат до най-високите 
ешелони на цивилното и военното лидерство 
на Пакистан. 

Хуан Гонзалес и Еми Гудман
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Еми Гудман: Миналата седмица пакистан-
ският президент Зардари се опита да успокои 
опасенията на Запада относно вероятността 
ядрените оръжия на неговата страна да попад-
нат в ръцете на талибаните.

Президентът Асиф Али Зардари: Искам 
да уверя света, че ядрената способност на 
Пакистан е в сигурни ръце. Това не е авто-
мат „Калашников“. Ядрената технология е 
сложна работа. Не е възможно да дойде един 
малък талибан и просто да натисне бутона. 
Няма такъв бутон. 

Еми Гудман: Експертите, коментаторите и 
журналистите продължават да тръбят относно 
опасностите от талибаните в Пакистан и пред-
полагаемата опасност, която те представляват 
за ядрените съоръжения в страната. Ето ня-
колко подобни журналистически изказвания 
от последните седмици: изказвания на Уолтър 
Ръсел Мийд от Съвета по външните работи, 
Фарид Закария от списание „Нюзуик”, бив-
шия служител на ЦРУ Ролф Моуат-Ларсен и 
Дейвид Сангър от вестник „Ню Йорк таймс”.

Дейвид Сангър: Това, което бе попитан 
президентът, бе дали смята, че Пакистан може 
и дали ще защитава сам ядрения си арсенал. 
Той изрази увереността си, след което продъл-

жи, заявявайки, че е убеден в способностите 
на армията, на пакистанската армия, която е 
една от малкото институции в тази страна, ко-
ито реално функционират. 

Ролф Моуат-Ларсен: Най-голямото при-
теснение е, че нестабилността може да дове-
де до разпад на сигурността, който да доведе 
до загуба на материал или част от оръжие или 
пък - в най-лошия случай - на цяло ядрено 
оръжие. 

Уолтър Ръсел Мийд: Истината е, че па-
кистанската армия е добре подготвена да води 
конвенционална война срещу Индия. Това не 
е много добра армия за борба с бунтовническа 
армия. Това не е кампания, в която е вероятно 
да се увенчаят с голям успех. Така че те нямат 
капацитета да доведат нещата до добър край, 
макар и да имат желанието. 

Фарид Закария: Проблемът с Пакистан е, 
че си нямаме никого там. Там нямаме никакви 
американски сили. Нямаме мандат на ООН. 
Там не ни искат. Нивото на антиамериканизъм 
там е изключително високо.

Джон Стюарт: Да, но им дадохме 10 мили-
арда долара. Не изградиха ли някаква непро-
биваема структура по своята граница?

Фарид Закария: О, не, не, не.

Джон Стюарт: А какво направиха с наши-
те 10 милиарда долара?

Фарид Закария: Използваха ги, за да се 
подготвят за война с Индия. 

Джон Стюарт: Но в момента талибаните 
са… Не са ли само на 60 мили от Исламабад?

Фарид Закария: Сега те твърдят, че са по-
стигнали голяма военна победа и вече са на 
100 мили от Исламабад.

Джон Стюарт: Значи с 40 мили повече от 
моето предположение. Това значи поне сед-
мица.

Фарид Закария: Точно така. Мисля, че 
най-накрая взеха един отрезвителен душ и 
знаете ли какво осъзнаха? Че този проблем 

 Асиф Али Зардари
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няма да се реши от само себе си. Това е тяхна-
та борба. Това не е борбата на САЩ. Не ста-
ва въпрос за… Някак си ние се превърнахме 
в част от проблема. По един прекрасен начин 
в момента пакистанците започват да поемат 
някаква отговорност. Имам приятели в Пакис-
тан, които винаги порицаваха американските 
нападения с безмоторни летателни апарати, 
сещате се, става дума за ударите с „Хищника”.

Джон Стюарт: Да.
Фарид Закария: Срещу „Ал Кайда”. А 

през миналия месец това, което осъзнах, е, че 
изведнъж всички те вече одобряваха този вид 
нападения.

Джон Стюарт: Наистина ли?
Фарид Закария: Да. Знаете ли какво каз-

ват?
Джон Стюарт: Че вече се страхуват.
Фарид Закария: Да, да. Те казват: „Знаете 

ли какво? Ако това е единственият начин, кой-
то работи, нека да избият тези типове.” 

Еми Гудман: Това беше Фарид Закария в 
шоуто на Джон Стюарт. Той е един от многото 
гласове в медийното пространство, повтаря-
щи като ехо и задълбочаващи притесненията 
на администрацията относно способността на 
Пакистан да сдържа талибаните. 

И така днешният ни гост е историкът Манан 
Ахмед от Чикагския университет, който пуб-
ликува свои материали в блога chapatimystery.

com. Също така той е запознат с историята 
на южноазиатския ислям и Пакистан и следи 
отблизо последните новини от Пакистан, как-
то и в какъв вид достигат тези новини тук, в 
САЩ. 

Манан Ахмед, който се присъединява към 
нас от Чикаго. Добре дошли в „Демокрация 
сега!”. Каква е вашата оценка за сегашната 
ситуация в Пакистан?

Манан Ахмед: Благодаря, Еми. Благодаря 
за поканата да участвам във вашето предава-
не. 

Смятам, че има две паралелни неща, за ко-
ито трябва да поговорим. От една страна, на-
лице е една истеричност или нещо подобно 
на хипер раздухване. Те се забелязват в аме-
риканските медии, най-вече във „Вашингтон 
пост” и „Ню Йорк таймс”, тоест праволиней-
ните най-тиражирани вестници, а също така 
и от устата на държавния секретар Хилари 
Клинтън, както вие вече показахте. Така че 
налице е истерия или хипер раздухване на не-
щата поради това, че пакистанската държава 
не е наясно или не действа адекватно спрямо 
типа заплаха, каквато представляват талиба-
ните, които се намират на 40, 60 или 100 мили 
от Исламабад. 

Това, с което разполагаме, така че да сло-
жим край на подобни изказвания, са самите 
пакистански институции, пакистанската ар-
мия, която по последни изчисления се състое-
ше от 500 000 до 700 000 войници, тоест мно-
го е трудно да си представим бъдещ развой 
на нещата, в който Пакистан да не успее. Па-
кистан разполага с мегаградове като Карачи, 
Исламабад. Населението на подобни градове 
е от порядъка на 12-13 милиона – 18, ако гово-
рим за Карачи. Много е трудно да си предста-
вим как талибаните, чиито брой се оценява на 
от 14 000 до 18 000, просто ще влязат в Исла-
мабад и ще сложат ръце на ядрените бомби и 
ядрените съоръжения. Така че сме свидетели 
на един вид хипербола или прекомерно раз-
духване на фактите от страна на медиите. 

“ Президентът Асиф Али 
Зардари: Искам да уверя 
света, че ядрената способ-

ност на Пакистан е в сигурни ръце. 
Това не е автомат „Калашников“. 
Ядрената технология е сложна ра-
бота. Не е възможно да дойде един 
малък талибан и просто да натисне 
бутона. Няма такъв бутон. 
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Но нека оставим това така, както е и да на-
сочим вниманието си към самия Пакистан. 
Страната е изправена пред, общо казано, три 
големи вътрешни кризи. Първата е граждан-
ската легитимност на режима на Зардари и не-
говото правителство. Както вероятно си спом-
няте, той дойде на власт след една крайно 
популистка кампания за прекратяване на во-
енната диктатура на Первез Мушараф преди 
около година. Оттогава насам Пакистанската 
народна партия, която е партията на Зарда-
ри, и партията на опозиционния лидер Наваз 
Шариф – Пакистанската мюсюлманска лига, 
са се вкопчили в истинска битка, за да се до-
берат до това, което те смятат, че са най-ва-
жните държавни приоритети. Повторното на-
значаване на председателя на Върховния съд 
Ифтикар Мухаммад Чаудри бе ключов ход в 
платформата на ПНП-Н, платформата на На-
ваз Шариф. Станахте свидетели на дългия по-
ход на адвокати и граждани срещу режима на 
Зардари и настояването за преназначаване на 
председателя на Върховния съд, това се случи 
неотдавна. Така че самото правителство има 
проблеми със своята легитимност пред наро-
да на Пакистан. 

За това допринасят и ударите с безмотор-
ни летателни апарати, които станаха особено 
ожесточени след август 2008 година. По ду-
мите на представители на Пентагона или дру-
ги институции, свързани с темата, нивото на 
успеваемост е отчайващо ниско. Според ня-
кои от оценките, които аз чух, то е 2%. С дру-
ги думи, 2% от убитите са хора на „Ал Кайда”, 
талибани и други, докато останалите 98% са 
убити цивилни. Това, което се получава, е, че 
след ноември 2008 година, когато пакистан-
ският министър-председател Юсуф Раза Гила-
ни обеща на пакистанския народ по национал-
ната телевизия да има един вид систематична 
стратегия срещу „Ал Кайда” и чуждестранни-
те елементи – те ги наричат „чуждестранни 
елементи”, – това очевидно не се е случило. 
Откакто администрацията на Обама пое влас-
тта в свои ръце, нападенията с БЛА не само че 
продължиха, но един вид зачестиха. 

Така че и на двата фронта – както фронта 
на вътрешната политика, така и фронта на 
международната политика – пакистанският 
режим, режимът на Зардари, е изправен пред 
криза на легитимността. Следователно…

Хуан Гонзалес: Манан Ахмед, бих искал 
да ви попитам нещо. Наскоро написахте, че е 
налице силна тенденция за теоретизиране на 
възможността за завземане на властта в Па-
кистан, която доминира американската външ-
на политика след 50-те години. Вие спомена-
вате, че преди няколко десетилетия говорехме 
за страх от комунистическо завземане на влас-
тта, а сега говорим за опасността ислямски 
фундаменталисти да завземат властта. 

Манан Ахмед: Това е абсолютно вярно.  
Имам предвид, че ако си спомните 1947, го-
дината, в която бе основана държавата Па-
кистан, то ще забележите, че още тогава тази 
идея се сля с академичните и административ-

“ Смятам, че има две па-
ралелни неща, за които 
трябва да поговорим. От 

една страна, налице е една исте-
ричност или нещо подобно на хи-
пер раздухване. Те се забелязват 
в американските медии, най-ве-
че във „Вашингтон пост” и „Ню 
Йорк таймс”, тоест праволиней-
ните най-тиражирани вестници, 
а също така и от устата на дър-
жавния секретар Хилари Клин-
тън, както вие вече показахте. 
Така че налице е истерия или хи-
пер раздухване на нещата поради 
това, че пакистанската държава 
не е наясно или не действа адек-
ватно спрямо типа заплаха, ка-
квато представляват талибани-
те, които се намират на 40, 60 или 
100 мили от Исламабад. 
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ните кръгове във Вашингтон и със заражда-
нето на модернизационната теория. Оттогава 
държавите се превърнаха в шаблони, които 
бяха оформени от западната представа за мо-
дерността – изграждането на инфраструктура, 
големи язовири и т.н. Станахме свидетели на 
това в много, много различни места по света. 

Пакистан имаше своя краткотраен период 
на слънчева светлина в рамките на периода 
на прехода 1957/58 година, когато Харвард-
ската консултативна група бе изключително 
активна   по отношение на развитието на Па-
кистан. Но много скоро след това, в началото 
на шестдесетте години, Пакистан не успя да 
се впише в матрицата за развитие и да про-
дължи да следва дадените му предписания за 
развитие. Оттогава представата, че Пакистан 
е провалила се страна или проваляща се стра-
на, или страна, която е на ръба, на кръстопът, 
е много твърдо поддържан мит в рамките на 
академичните или правителствените кръгове. 

В този момент, през 60-те и 70-те години, 
страната направи преход от линията на разви-
тие към комунистическия тип на теория на до-
миното, като пакистанският министър-пред-
седател социалист/комунист  Бхуто се канеше 
да заведе Пакистан в обятията на СССР. Тази 

насока кристализира веднага след като  СССР 
нахлу в Афганистан. 

Така че не става въпрос просто за факта, 
че Пакистан изглежда, че се проваля. Ако се 
зачетете в съответната литература и обърнете 
внимание на изказванията на американските 
държавни институции през повече от петде-
сетгодишната история на американско-па-
кистанските отношения, ще забележите едно 
продължително наличие на фразите „Пакис-
тан ще се провали”, „Не бива да се допуска 
Пакистан да се провали” и „Пакистан се про-
валя”. 

Еми Гудман: Манан Ахмед, в момента 
президентите на Афганистан и Пакистан са 
във Вашингтон. Какъв смятате, че трябва да е 
американският подход към тези две държави?

Манан Ахмед: Ами мисля, че едно от не-
щата, за които смятам, че администрацията 
на Обама греши, е свързването на Пакистан 
и Афганистан в едно цяло, или така нарече-
ната АфПак стратегия. Факт е, че Афганис-
тан е държава с повече от 35 милиона души 
население, която е опустошена от тридесе-
тте години, прекарани във войни, без никак-
ва инфраструктура, така да се каже, един вид 
съвсем недостатъчно градско присъствие. От 
друга страна е Пакистан с население от 175 
милиона, мегалополиси, някаква традиция в 
управлението, много жестока медийна крити-
ка. Това не са две държави, чиито съдби могат 
ей така да бъдат сложени заедно под един по-
хлупак. 

Така че смятам, че първата стъпка е да се 
осъзнае пакистанската действителност. Да се 
помисли как да се действа само вътре в тази 
държава. В тази насока мисля, че основната 
задача е да се подкрепи правителството на 
Асиф Али Зардари – самият аз не съм му го-
лям привърженик, но е факт, че това е прави-
телство, избрано от народа на Пакистан, и то 
след 12-годишна липса на избори. И смятам, 
че те твърдо се нуждаят от подкрепа, ако иска-
ме да им дадем политическата воля да дейст-
ват в Суат, във Вазиристан и Балучистан, ако 

“ Така че не става въпрос 
просто за факта, че Пакис-
тан изглежда, че се прова-

ля. Ако се зачетете в съответната 
литература и обърнете внимание 
на изказванията на американските 
държавни институции през повече 
от петдесетгодишната история на 
американско-пакистанските отно-
шения, ще забележите едно продъл-
жително наличие на фразите „Па-
кистан ще се провали”, „Не бива да 
се допуска Пакистан да се провали” 
и „Пакистан се проваля”. 
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Интервю на „демокрация сега!”

искаме да им дадем политическата позиция 
да се изправят пред народа на Пакистан и да 
кажат: „Това е тежка война. Това е трудна кам-
пания. В тези големи градове има бежанци. 
Ние трябва да подкрепим тези бежанци и ние 
трябва да подкрепим цивилното население. И 
също така ние трябва да се бием – да водим 
реални сражения – срещу тези елементи, кои-
то не преговарят и не разговарят с нас.” 

За произнасянето на подобни думи е нужно 
огромно количество политическа воля, която 
се очаква да бъде проявена от правителство, 
което, както казах преди това, има проблеми с 
легитимността. 

Затова аз смятам, че медийните преувели-
чения в САЩ се превръщат в истинска тежест. 
И затова мисля, че тук е мястото да се намеси 
администрацията на Обама и да убеди както 
себе си, така и пакистанския народ, че те на-
истина са партньори в това начинание и че те 
ще подкрепят правителството, вместо ностал-
гично да говорят за завръщането на поредния 
военен диктатор. 

Хуан Гонзалес: Вие повдигнахте темата за 
друг военен диктатор. Не е ли възможно да се 
каже, че пакистанското общество е може би 
по-силно откогато и да било през последните 
години именно поради успеха на народа да се 
отърси от Мушараф и да сложи край на авто-
ритарното управление. В същото време обаче 
изглежда, че администрацията гледа на се-
гашния Пакистан като на провалила се държа-
ва само защото правителството не контролира 
толкова стриктно населението...

 Манан Ахмед: Абсолютно. Струва ми се, 
че една от неизвестните и малко разпростра-
нени истини за Пакистан в американските ме-
дии е мирното движение на адвокатите, което,  
до голяма степен едностранно, успя да свали 
от власт вкопчилия се в нея военен диктатор, 
да го лиши както от военната му власт, така и 
от гражданската. 

И аз мисля, че това е едно истинско доказа-
телство за приемствеността в пакистанското 

общество. От една страна, те имат едни доста 
остри,  критични медии, които са  многоглас-
ни. Има преса на урду, вестникарски канали 
на урду, вестникарски канали на английски и 
други регионални канали и вестници, така че 
говорим за разнообразни медии, които заемат 
критична позиция спрямо държавата на много 
различни нива. От друга страна, е необходи-
мостта на пакистанския народ, както на всеки 
друг народ по света, от сигурност, необходи-
мостта да настоява за сигурност, да иска от 
своето правителство да предприеме съответ-
ните мерки. 

Мисля си, че надигането на този вид граж-
данско движение, на движението на адвокати-
те и неговото студентско крило, наистина го-
вори от името на пакистанския народ, че той 
иска да действа в рамките на демократично 
управление, а не в някакъв диктаторски ре-
жим, под какъвто са се намирали през послед-
ното десетилетие. 

Еми Гудман: Манан Ахмед, искаме да ви 
благодарим за това, че бяхте с нас.

Манан Ахмед: И аз ви благодаря. n

n Интервюто е излъчено по време на посе-
щението и разговорите на пакистанския и 
на афганистанския президент в САЩ през  
май т.г.

“ Мисля си, че надигането 
на този вид гражданско 
движение, на движение-

то на адвокатите и неговото сту-
дентско крило, наистина говори 
от името на пакистанския народ, 
че той иска да действа в рамките 
на демократично управление, а не 
в някакъв диктаторски режим, 
под какъвто са се намирали през 
последното десетилетие. 
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През април пакистански та-
либани и други джихадистски 
сили се забиваха все по-дъл-
боко и дълбоко в сърцето на 
Пакистан, системно разши-
рявайки присъствието си от 
федерално администрираните 
племенни области (FATA) до 
северозападните погранич-
ни провинции (NWFP) – об-
ластта Суат. След успешните 
„мирни” дела с военните в 
племенните области напред-
ването в северозападните 
погранични провинции също 
бе последвано от военно пла-
нирана мирна сделка, подкре-
пена от правителството, воде-
но от националната партия в 
Северозападната пограничнa 
провинция през февруари, и 
ратифицирана с неохота от 
президента Асиф Али Зардари 
в средата на април. Силното 
противопоставяне на сделката 
и личните предупреждения на 
американското правителство 

бяха последвани от многократ-
ни, изразяващи загриженост 
обаждания към пакистанското 
цивилно и военно управление, 
както и неколкократни пътува-
ния на председателя на Обе-
динения комитет на началник-
щабовете (JCS) адмирал Майк 
Мюлен до Исламабад. Афга-
нистанският президент Хамид 

Карзай и пакистанският пре-
зидент Зардари участваха  във 
Вашингтон в конференция, 
насочена първоначално към 
нарастващата заплаха от въс-
тания в Афганистан, но впо-
следствие включила и  търсе-
не на стратегия за укрепване 
на избраното по нареждане 
пакистанско правителство.

Необходима е стратегия 
за Пакистан и Афганистан 

Марк Шнайдер 

  Наречената в началото АфПак стратегия на новата администрация 
на Обама за спиране на набралото сила бунтарство в Афганистан посте-
пенно се превръща в безумно усилие да се намери нова ПакАф стратегия, 
която да се противопостави на нарастващата екстремистка заплаха за 
цивилното правителство в Исламабад.
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Както при случая с пле-
менните области, мирният 
договор, подписан от пакис-
тански талибани и избра-
ното от провинцията пра-
вителство на 16 февруари в 
северозападната пограничнa 
провинция Малаканд (реги-
он само на 100 мили от Ис-
ламабад), последваха некол-
кократни военни операции, 
които не успяха да подчинят 
бойците. При този договор 
базираното в Суат сунитско 
екстремистко „Движение за 
налагане на ислямския за-
кон“ (TNSM) - военна гру-
пировка, свързана  с тали-
баните, се съгласи да пре-
крати огъня в замяна на това 
правителството да одобри 
шериата за закон там. За не-
щастие талибаните имат се-
риозен опит в нарушаването 
на минали споразумения не-

зависимо от отстъпките на 
правителството.

Мирният договор също на-
лагаше на правителството да 
освободи заловените бойци, 
включително някои отговор-
ни за публични екзекуции и 
изнасилвания. Това съгласие 
е дори по-сериозна капиту-
лация за военните, отколкото 
предишните споразумения 
при военния режим в пле-
менните области, тъй като то 
гарантира талибанското упра-
вление в някога процъфтява-
щата част от Пакистан, под-
копава демократичното уп-
равление и създава още едно 
убежище на талибанските 
сили, отдадени на твърда ис-
лямска власт и в Афганистан, 
и в Пакистан.

Администрацията на 
Обама справедливо потърси 
съгласуван отговор срещу 
екстремистите. Има обаче и 
обезпокоителен отзвук, поне 
според публичните изказва-
ния на ключови американ-
ски военни лидери, за загу-

ба на вяра в пакистанските 
военни способности и воля 
за осигуряване  на антитеро-
ристични/антивъстанически 
средства. Вместо това спеш-
но необходима е вълна от 
американски помощи за под-
силване на гражданското за-
конодателство, включително 
доставка на оборудване за 
полицията в четирите про-
винции, обучението и разуз-
наването, необходими за да 
бъде защитено обществото 
от въоръжените талибани. 
Има нужда едновременно от 
силна способност - подобни 
на жандармерия елитни сили 
за всяка от провинциите с 
оборудване, бронирани жи-
летки, тежко въоръжение и 
подвижност под контрола на 
цивилни. Също и от общест-
вена полиция. Цивилните 
полицейски сили познават 
своята общност, могат да 
бъдат обучени да я защи-
тават и да играят ролята на 
основна опора на закона. Но 
да се разчита предимно на 

Марк Шнайдер е старши 
вицепрезидент на Междуна-
родната кризисна организация 
(International Crisis Group). Тек-
стът е публикуван в сайта 
GlobalSecurity.org, който се счи-
та за меродавен източник по 
проблемите на сигурността и 
стратегии, свързани с нея.

“  Мирният договор също налагаше на прави-
телството да освободи заловените бойци, 
включително някои отговорни за публич-

ни екзекуции и изнасилвания. Това съгласие е дори 
по-сериозна капитулация за военните, отколкото 
предишните споразумения при военния режим 
в племенните области, тъй като то гарантира 
талибанското управление в някога процъфтява-
щата част от Пакистан, подкопава демократич-
ното управление и създава още едно убежище на 
талибанските сили, отдадени на твърда ислям-
ска власт и в Афганистан, и в Пакистан.
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военните в борбата с рели-
гиозното екстремистко въс-
тание в страна, където во-
енните имат опит в сътруд-
ничеството с джихадитски 
екстремисти и в нарушаване 
на конституционните норми 
и корупция, е обречено на 
провал.

Тази нова полицейска сила 
е необходимо и да бъде част 
от цялостно управление, ос-
новано на върховенството на 
закона – не само дългосроч-
но, но и незабавно. Новото 
финансиране, което админи-
страцията  на Обама и Кон-
гресът планират да налеят в 
държавата, трябва също да 
отиде в посока създаване на 
специализирани криминоло-
гични обучителни програми, 
програма за защита на свиде-
телите и криминологични ла-
боратории.  На прокурорите и 
съдиите, занимаващи се с екс-
тремистки групировки и теро-
ристични нападатели, трябва 
да бъде осигурено най-високо 
ниво на защита. Като се запо-

чне от защитен Върховен съд, 
от избрани прокурори и най-
добрите следователи, способ-
ни да привлекат заподозрени-
те терористи под отговорност, 
може да се постави началото 
на промяната в атмосферата 
на нарастващ страх в Пакис-
тан, страх, особено голям в 
племенните области и севе-
розападните погранични про-
винции.

Племенните области тряб-
ва да бъдат обединени със 
северозападните погранични 
провинции, за да може хора-
та от този регион да имат зад 
себе си силата на конституци-
ята. За да не бъдат предадени 
заселените райони от племен-
ните области и северозапад-
ните погранични провинции 
на талибанските военни сили 
и шериата, трябва да бъдат 
защитавани правата на жите-
лите, да се осигури основна 
закрила и разширяване на по-
лицейските сили и на капаци-
тета на  пограничната поли-
ция там.

През изминалото десетиле-
тие Америка е изпратила $11 
милиарда в помощи на Па-
кистан и Афганистан и фак-
тически всичко това е отишло 
за военните. Администрация-
та на Обама каза, че ще пре-
разгледат това неправилно 
разпределяне. Последните 
атаки на джихадитските сили  
подчертават неотложността 
на превръщането на обеща-
нията във видими инвести-
ции в управлението, вклю-
чително законодателството, 
икономическото развитие и 
социалните  служби. Нищо не 
е по-критично в страна, която 
разполага с ядрено оръжие, а 
60% от 170-милионното й на-
селение живеят в бедност, от-
колкото да се покажат бързи 
знаци за „демократични при-
добивки”.

Най-добрият антивъстани-
чески отговор на талибанска-
та заплаха в Пакистан няма да 
бъде пакет с военна помощ.  
Вместо това пакистанското 
правителство трябва да фор-
мулира нови политически на-
мерения, да  преразгледа во-
енната си политика и това как 
да бъде успокоено  положени-
ето в племенните области и 
северозападните погранични 
провинции, да има споделен 
ангажимент към създаването 
на мощна цивилна полицей-
ска сила, да защитава тези, 
които се противопоставят на 
талибаните, да получи одо-
брение от Конгреса за увели-
чаване на помощите за пакис-
танските училища, болници и 
регионално развитие.n

“ Племенните области трябва да бъдат 
обединени със северозападните погра-
нични провинции, за да може хората 

от този регион да имат зад себе си силата на 
конституцията. За да не бъдат предадени за-
селените райони от племенните области и се-
верозападните погранични провинции на та-
либанските военни сили и шериата, трябва да 
бъдат защитавани правата на жителите, да 
се осигури основна закрила и разширяване на 
полицейските сили и на капацитета на  погра-
ничната полиция там.
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Д-р Камал Хелбауи 

На всеки три месеца аз водя един курс, кой-
то е посветен на политическия ислям. Курсът  
се осъществява чрез сътрудничество между 
университетите „Кеймбридж“ и „Самърс“ в 
Лондон. В него  взимат участие високопоста-
вени служители на Министерството на външ-
ните работи, на службите за сигурност, а също 
така и представители на масмедиите. 

Въпросът, с който се занимавам, е много 
обширен и много сложен. За съжаление мер-
ките, които се взимат за разрешаването на този 
кръг от проблеми на Запад, досега не са дали 
достатъчно добри резултати. На практика в 
сегашния момент това е проблемът,  свързан с

противопоставянето  
на тероризма
 Истината е, че нито “Гуантанамо” в САЩ, 

нито затворът “Абу Гариб” в Ирак, нито пък 
мерките, които бяха взети от бившия прези-
дент Буш, доведоха да намаляване на терори-
зма. 

Така че съществува проблем и аз ще се 
опитам да изясня някои от причините за съ-
ществуването му и пътищата за неговото раз-
решаване.

Ще представя  пет пункта. Първият е за 
религията, вторият е  политиката, третият е 
тероризмът, четвъртият са мерките, които се 
вземат за  противопоставяне на тероризма, 
и петият е свързан с  предложения за такива 
мерки. 

Какво представлява религията?
Религията може да бъде разделена на две 

части: вярата и закона. По отношение на вя-

рата всички пророци са вярвали в едно и 
също нещо. Всички те са казвали: “Искаме да 
служим на един бог.” От Адам до Мохамед. 
И като се мине през Ной, през Авраам, през 
Исмаил, през Давид, Мойсей, Исус. Всички 
те са имали една и съща вяра. Що се отнася 
до закона, т.е. до начина на живот, то той се 
променя, развива заедно с промените, които 

Може ли неразбирането 
да бъде лекувано?

д-р каМал Хелбауи 
e  роден в Египет. Той е  
изтъкнат учен и консул-
тант по мюсюлманските 
въпроси. Много от съчи-
ненията му са посветени 
на  положението  на мю-
сюлманите в немюсюл-
мански общества. Рабо-
тил е на няколко акаде-
мични поста, включител-
но главен редактор на Центъра за изследвания на 
международната политика в Лондон; консултант в 
Института по политически изследвания в Ислама-
бад, редактор и член-основател на арабския сед-
мичник „Кадая даулия“ („Международни въпроси“). 
До 1997 г. е работил като официален говорител на 
Мюсюлманското братство на Запад. 
Д-р Хелбауи е бивш председател и член-основател 
на Мюсюлманската асоциация на Британия; един от 
основателите на Световната асамблея на мюсюл-
манската младеж (САММ); бивш член на управи-
телния съвет на Ислямската фондация (Leicester). 
Понастоящем е председател на Центъра за изслед-
ване на световните цивилизации (Global Civilisations 
Study Centre) и директор на Центъра за изследване 
на тероризма.
д-р Хелбауи гостува в българия по покана на 
Центъра за близкоизточни изследвания. Тек-
стът, който публикуваме, са  тезиси на една от 
изнесените от госта лекции. 
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настъпват в живота. Ной е трябвало да изгра-
ди кораб. Докато нашият наставник Мохамед 
е говорил за небесата и земята, както е казано 
в Корана. И това е свързано с развитието на 
цивилизацията. 

Политиката. Какво представлява политика-
та?

Казано по най-кратък начин, политиката  е 
доброто управление на държавата. Създаване-
то на закони, на правила, на системи, които да 
гарантират съществуването на обществото.

Добре,  да преминем тогава към тероризма.
Проблемът е, че до ден днешен няма една 

общоприета дефиниция за тероризъм. Меж-
дународната правна комисия на ООН имаше 
една  дефиниция. 

А Кофи Анан, предишният генерален се-
кретар, имаше различно определение  от това. 
И Пентагонът има различно определение. 
НАТО също има различно определение. Мю-
сюлманите и арабите имат също свое опреде-
ление за тероризма. Но все още не се е появило 
едно обобщаващо определение за тероризма.

За това и отношението към талибаните, по-
ради това, че се основава на различни опреде-
ления, е различно. 

За някои те са терористи, за други - не са. 
За “Хизбула” в Ливан някои казват, че са теро-
ристи, други – че не са терористи. Същото е и 
с  “Хамас” в Палестина -  някои ги класифи-
цират като терористи, други пък казват „не, не 

са терористи, а са борци за национална свобо-
да”. Виждаме как наскоро Америка започна да 
провежда диалог с “Хизбула”, с Иран.

По-нататък става въпрос за мерките, които 
се вземат за противопоставяне на тероризма. 
Има законови мерки; юридически мерки; има 
мерки, които са свързани със сигурността; 
има чисто военни мерки; има мерки, които 
са свързани с масмедиите; има мерки, свър-
зани с културата; изследователски центрове, 
мерки, свързани с изследователски програми; 
информационни мерки; икономически мерки. 
В системата на мерките са затворите и  изпра-
вителните лагери. Става дума, разбира се, за 
затвори с най-тежкия режим. Но всички тези 
мерки, които се вземат, се нуждаят от едно ва-
жно нещо. И то е да бъде разбран

начинът на мислене на онзи 
мюсюлманин, който извършва 
терористичен акт
Защо всъщност мюсюлманинът тръгва да 

извършва терористичен акт? 
Мюсюлманинът или мюсюлманката, кога-

то тръгват да правят терористичен акт, те не го 
правят поради цел, свързана със земния живот. 
Ако мюсюлманин тръгне да върши  това, той го 
прави поради две причини. Едната причина е, че 
той смята, че това е богоугодно, че това е нещо, 
с което удовлетворява своя създател. Второто 
нещо е, че иска на бърза ръка да влезе в рая. Така 
че затворите не го плашат. Същото се отнася и до 
военните и до мерките, свързани със сигурнос-
тта. Така че те не могат да го възпрат да извърши 
терористично действие, нещо, което е установе-
но в начина на мислене. За онзи мюсюлманин, 
който се решава да извърши терористичен акт, 
собственият му  живот е нещо много евтино. Т.е. 
за него раят е много по-скъпо, много по-желано 
нещо от неговия собствен живот. И за него това, 
че ще извърши нещо богоугодно, е много по-ва-
жно,  отколкото целият съществуващ живот. Така 
че, ако не осъзнаем тази истина, няма как да ре-
шим въпроса с тероризма – тероризма, извършен 
от хора на “Ал Кайда” или от онези крайни или 
умерени мюсюлмани. 

“ А Кофи Анан, предишният 
генерален секретар, имаше 
различно определение от 

това. И Пентагонът  има различ-
но определение. НАТО също има 
различно определение. Мюсюлма-
ните и арабите имат също свое 
определение за тероризма. Но все 
още не се е появило едно обобщава-
що определение за тероризма.
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Четиридесет години аз водя диалог с край-
ни във възгледите си мюсюлмани. В Египет, 
където съм роден,  имаше две групировки. 
Една групировка, която се наричаше “Обявя-
вам за неверници и правя хиджра”, е свързана 
с една реминисценция от  житието на Пророка. 
И също така една ислямска групировка, която 
беше разделена - “Ислямски джихад”. При-
вържениците на тези групировки смятат за 
грях, т.е. забраняват да се работи с правител-
ствата, включително и в ислямските държави. 
Поставят под възбрана да се работи също с 
парламента, с армията. А ако бъде предложе-
но на някой от тях да стане министър, няма да 
приеме. Няма да приеме, защото  

иска да отиде в рая
Това са хората, които убиха президента 

Садат - 1981 г. Ние трябва да попитаме: ”Ето 
вие убихте Садат, но Египет не се промени.” 
Т.е. това, че ще бъде убит президентът или 
че ще бъдат убити високопоставени полити-
ци, това не променя начина на управление. 
А сега техните учени, след като минаха вече 
почти 30 години, казват: “Президентът Са-
дат умря като мъченик за вярата.” И защо 
казват това? Поради две причини: Първата 
причина е, че с тях беше проведен диалог от 
страна на учени, които ги убедиха, че пътят, 
по който  бяха поели, не води до рая. И това 
нещо Западът не може да го направи. Това 
може да бъде направено само от мюсюлман-

ски учени, които са специалисти по тази ма-
терия. Като шейх Ат Абдел и като Хасмет 
Ураби и много други, разбира се. Но Запа-
дът, който е подложен на натиск от различни 
лобита, той именно възпира тези личности, 
да речем, не им дава визи за Великобрита-
ния. А аз им казвам: “Нито Скотланд ярд, 
нито М5, М6 дори да са учили за исляма, не 
могат да свършат тази работа. Защото тряб-
ва да изкараш тази идея от този мозък и да 
вкараш там друга идея“. 

Второто нещо по повод на промяната, на-
стъпила при тези хора в Египет, беше грижа-
та, която беше полагана за техните близки, за 
семействата им по време на престоя им в за-
твора. При нас преди практиката беше такава: 
когато такъв човек бъде затворен, всички не-
гови близки, роднини, жена, деца биват под-
лагани на много жестоки мъчения и това води 
до обратен ефект – още повече радикализира, 
още повече засилва желанието за отмъщение.

Установих  сътрудничество между някои 
учени и някои специалисти в областта на си-
гурността, така че те успяха да провеждат  
разговори с представителите на тези групи-
ровки в затвора. Само преди седмица проче-

“ Мюсюлманинът или мю-
сюлманката, когато тръг-
ват да правят терористи-

чен акт, те не го правят поради 
цел, свързана със земния живот. 
Ако мюсюлманин тръгне да вър-
ши  това, той го прави поради две 
причини. Едната причина е, че той 
смята, че това е богоугодно, че това 
е нещо, с което удовлетворява своя 
създател. Второто нещо е, че иска 
на бърза ръка да влезе в рая. Така че 
затворите не го плашат. Същото 
се отнася и до военните и до мерки-
те, свързани със сигурността. 
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тох една статия на д-р Наджах Ибрахим, който 
беше мюфтия, т.е. човек, който издава фетви, 
правни решения на тези групировки. В мо-
мента той признава дори  споразумението от  
1973 г. А  д-р Фауи, който издаваше фетви за 
“Ал Кайда” в  Афганистан, е променил изця-
ло  изказванията си. „Преструктурирал” се е 
мозъкът му. 

Позволявам си и да формулирам пред-
ложения за противопоставяне на терори-
зма.  Първото предложение е да се провеж-
да  продължителен научен диалог с техните 
учени. Няма нищо лошо в това хора на си-
гурността, хора разумни да си сътрудничат с 
ислямските учени, които имат свои изслед-
вания, така че да се стигне до увещаване, до 
внушаване на 

нов начин на мислене
Също така  предлагам да се изградят до-

мове за лечение на тези крайни, екстремист-
ки настроени мюсюлмани. Така те ще бъдат 
отделени от обществото и ще бъдат лекува-

ни, защото това са болни хора. Така както 
съществуват домове за възрастни хора, до-
мове за сираци, така трябва да бъдат орга-
низирани домове за лечение на такива хора. 
Предлагам също така да се направи нещо 
като справочник за родители, които да могат 
да разпознават признаците на този радика-
лен начин на мислене, така че ако ги раз-
познаят при свои деца, при свои близки, да 
могат да реагират. 

Необходимо е също така да се проявява 
уважение първо към вярата и към психиче-
ската нагласа на всеки един от тези хора, 
тъй като се е случвало по затворите да бъдат 
стъпквани Коранът или Евангелието и това 
оказва непоносимо въздействие върху тези 
хора, обида, която те никога не забравят. И 
накрая трябва  да бъдат подкрепяни онези 
ефективни програми, които работят за това 
ислямските общности на Запад, които жи-
веят в изолация, да бъдат изведени  от тази 
изолация и да бъдат интегрирани в западни-
те общества. 

Още преди  30 години, тъй като живеем на 
Запад, нашите деца са ни задавали един въ-
прос. Питат: ”Можем ли да казваме “Добър 
ден”, “Добро утро” на нашия съсед, които не 
е мюсюлманин?” 

Ето това е въпрос, който произтича от не-
разбирането, недоразумението и също неува-
жението към съседите. И аз винаги им отго-
варям с нещо, което е било казано преди 800 
години от един учен - Ал Нохтиси. Той има  
една книга, която се нарича “Кратко изложе-
ние на пътя на вярващите”. Там са спомена-
ти 19 правила за това как трябва да се отнася 
мюсюлманинът към своя съсед немюсюлма-
нин. Едно от тези правила е да споделя с него 
радостта си – например сватба, раждане на 
дете... И също така да споделя с него неволите 
си, болката си. А последното, 19-о правило е 
да се грижим за нуждите на близките на съсе-
да си, когато той отсъства.

 Така че има едно неразбиране на исляма, 
както има и неразбиране на Запада. И това е 
нещо, за което се нуждаем от лечение.n

“ Установих  сътрудничест-
во между някои учени и 
някои специалисти в об-

ластта на сигурността, така че 
те успяха да провеждат  разго-
вори с представителите на тези 
групировки в затвора. Само преди 
седмица прочетох една статия 
на д-р Наджах Ибрахим, който 
беше мюфтия, т.е. човек, който 
издава фетви, правни решения на 
тези групировки. В момента той 
признава дори  споразумението от  
1973 г. А  д-р Фауи, който издаваше 
фетви за “Ал Кайда” в  Афганис-
тан, е променил изцяло  изказва-
нията си. „Преструктурирал” се е 
мозъкът му. 
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Сблъсък на цивилизациите? 
Корективът на Юрген Тоденхьофер

3. Терористите с ислямска маска са 
убийци. Същото важи за водачите, дегизи-
рани като християни, които водят агресив-
ни войни в разрез с международното право. 

Атаките, предприемани от средата на 90-те 
от арабските терористи срещу западни учреж-
дения, от тяхна гледна точка са отговор на не-
престанните „организирани грабежи и убий-
ства” от страна на Запада. Нападенията, вклю-
чително тези срещу Световния търговски цен-
тър, убиха повече от пет хиляди мирни запад-
ни граждани. Тези нападения бяха напълно 
неприемливи от морална гледна точка. Целта 
никога не оправдава средствата. Ето защо ата-
ките срещу Световния търговски център бяха 
осъдени от всички мюсюлмански правител-
ства, от Сирия и Иран, бяха осъдени дори от 
„Хизбула“ и „Хамас“. В много мюсюлмански 

страни  смутени хора поднасяха цветя пред 
американските посолства. Терористите, които 
убиха невинни хора, не са борци за свобода 
или борци на съпротивата, святи воини или 
мъченици. Те са убийци. Но не са ли онези, 
които ръководят нелегалните агресивни вой-
ни, също терористи и убийци, дори убийци 
на собствените си войници. Ако говорим за 
петте хиляди убити западни граждани от „Ал 
Кайда“, не трябва ли да говорим за стотиците 
хиляди иракски мирни граждани, които неле-
галната война на Джордж У. Буш уби? 

Не важат ли законовите „аршини”, с които 
мерим Саддам Хюсеин и Слободан Милоше-
вич, за лидерите на западните правителства? 
Защо западният елит дори не се осмелява да 
попита дали Джордж У. Буш и Тони Блеър не 
трябва да бъдат изправени пред международ-
ния наказателен  съд заради войната в Ирак, 

     В края на март тази година в САЩ и в арабските 
страни излезе от печат книгата „Защо убиваш? Нераз-
творената история на иракската съпротива”. Авторът й 
– Юрген Тоденхьофер, представи в САЩ книгата, като се 
срещна с представители на различни обществени кръгове, 
посети университети, отговори на много въпроси. 

     Интересуващата се публика беше подготвена за из-
лизането на тази книга. През миналата година „Ню Йорк 
таймс” публикува статия от Юрген Тоденхьофер, основа-
на на книгата, озаглавена „Защо убиваш, Заид?”.   

Авторът даде безплатен онлайн достъп до откъси от 
книгата си на различни езици - немски, английски, арабски 
и персийски.  

В миналия брой списание „Изток Запад” публикува пър-
вите два  тезиса от „коректива на Тоденхьофер”. Поради читателския интерес  в 
този брой публикуваме останалите осем тезиса, като отново изразяваме надежда-
та, че и у нас може да се намери издателство, което да публикува книгата.



24

Непопулярно четиво

която се основава на лъжи? По мнение на 
Нюрнбергския трибунал за военните прес-
тъпления „да започваш агресивна война е не 
само международно престъпление, това е най-
голямо  международно престъпление, разли-
чаващо се от другите военни престъпления по 
това, че  съдържа в себе си натрупаното зло на 
всички военни престъпления”. 

Главният американски 
прокурор Робърт Х. Джаксън 
заяви: „Не бива да забравяме, 
че  критерият, по който съдим 
тези подсъдими днес, пред-
ставлява критерият, по който 
историята ще ни съди утре.” 
„Войните на агресията са те-
роризмът на богатите”, както 
казва Питър Устинов. За едно 
иракско дете няма значение 
дали ще бъде разкъсано от 
„ислямски” атентатор само-
убиец или от „християнска” 
бомба. За това дете Джордж 
У. Буш и Тони Блеър са какви-
то са повечето терористи като 
Бин Ладен за нас. 

Големият брой цивилни 
жертви на военните операции 
често е извиняван с аргумен-
та, че „съпътстващите жерт-
ви” не са умишлени. Това не 
е вярно поне по отношение 
на въздушните атаки, защото 
смъртта на мирните гражда-
ни  почти винаги се приема 
мълчаливо в такива случаи. 
Но в развитите законодател-
ни системи „мълчаливото 
приемане” означава „наме-
рение“. Още повече че бомбардировката от 
въздуха рядко е ефективна. Операциите на 
специалните сили по суша обикновено могат 
да постигнат много повече. Но тогава човек 
трябва да приеме повече  неизбежна смърт в 
редиците си. А това може да струва гласове. 
Така че вместо това предпочита да пуска касе-

тъчни бомби и мълчаливо да приема смъртта 
на мирни граждани. Пускането на касетъчни 
бомби от безопасната пилотска кабина е най-
страхливата форма на тероризъм от страна на 
силните. 

Митът за достойната война е най-голямата 
лъжа на човечеството. Dulce bellum inexpertis 
– „Войната е сладка за онези, които не са я 

преживявали“ (Еразъм Ротер-
дамски). 

Въоръжената съпроти-
ва срещу войни и окупация, 
които са незаконни според  
международното право,  е 
легитимна единствено ако се 
провежда в съответствие с ху-
манитарното право, което се 
прилага при въоръжени кон-
фликти. Самоубийствените 
атаки срещу мирни граждани, 
които имат различни религии, 
такива, каквито виждаме все-
ки ден в Ирак и другаде, са те-
рористични актове. Те нямат 
нищо общо със законната съ-
протива. Най-зрелищните на-
падения над мирни граждани 
в Ирак обаче в по-голямата си 
част са предизвикани извън 
страната. Според изявление-
то, направено на 11 юли 2007 
г. от говорителя на многона-
ционалните сили в Ирак ге-
нерал Кевин Бъргнър, между 
80-90% от атентаторите само-
убийци идват от чужбина. 

Човек трябва да прави ясна 
разлика между този почти 
изцяло чужд тероризъм, на-

сочен срещу мирните граждани, и законната 
мултирелиозна иракска съпротива срещу чуж-
дата окупация. Това е изконно ненарушимо 
право на всички народи. Голяма част от мно-
зинството иракчани подкрепят движението 
на съпротивата, което категорично отхвърля 
нападенията срещу мирни граждани. Съпро-

д-р Юрген ТоденХьофер (67) 
е бил висш служител в голяма  
европейска медийна група пове-
че от 20 години. Преди това 18 
години е бил член на германския 
парламент и говорител на ХДС/
ХСС (Християндемократически 
съюз/Християнсоциален съюз) 
по развитието и контрола на оръ-
жия. Написал е два бестселъра 
за войните в Афганистан и Ирак. 
Със средствата от тях основава 
дом за деца в Афганистан и по-
строява детска клиника в Конго. 
С хонорарите от новата книга То-
денхьофер ще финансира меди-
цинска помощ за иракски деца 
бежанци  и проект за израелско-
палестинско помиряване  в Близ-
кия изток. 
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тивата включва не само мюсюлмани сунити 
и шиити, но и християни. Броят на бойците 
християни в съпротивата в Ирак е по-голям от 
броя на бойците на „Ал Кайда“. В мултире-
лигиозната съпротива в Ирак се бият и много 
жени. Това наистина ли е изненадващо? Какво 
бихме направили, ако по нашите улици има-
ше вражески танкове? Само онези религиозни 
бойци, които са на нашата страна, ли са „бор-
ци за свобода”? А останалите „терористи” ли 
са? 

Иракчаните доста отдавна загубиха медий-
ната война. Все още всеки ден се извършват 
поне 100 военни операции от окупационните 
сили срещу мирното иракско население и при-
близително същият брой нападения се про-
вежда от съпротивата срещу окупационните 
сили и съюзниците им. Дневната равносметка 
на самоубийствените нападения срещу цивил-
ни е най-много две или три. Все пак телевизи-
онните емисии показват почти изключително 
само картина на такива терористични самоу-
бийствени атаки, които се извършват от чуж-
денци, сякаш са типични за борбата на ирак-
чаните срещу САЩ. Следователно те внуша-

ват напълно изкривена картина за ситуацията 
в Ирак. Ние дори не виждаме истинското лице 
на тази война. Пентагонът има монопол над 
информацията в окупиран Ирак и използва 
това в пълна степен.

Разбира се, ненасилствената съпротива в 
духа на Махатма Ганди или Мартин Лутър 
Кинг е за предпочитане пред насилствената 
съпротива дори когато е законна. В религиоз-
ната война между градовете държави Мека и 
Медина най-впечатляващата победа на Муха-
ммад идва, когато за изненада на враговете му 
в Мека той и последователите му се събрали 
невъоръжени извън портите на Мека и поис-
кали достъп до светите места. Пасивната съ-
протива, родена от силата на вярата, би напра-
вила иракската съпротива по-надеждна. Но 
през вековете не показвахме ли ние на света, 
че само бруталната сила гарантира успех?

4. Мюсюлманите са били и са толерант-
ни поне колкото евреите и християните. Те 
имат голям принос към западната цивили-
зация. 

Мюсюлманите не са тези, които са измис-
лили „свещената война” и са се присъединили 
към кръстоносните походи под призоваващия 
за нападение вик  Deus lo vult („Бог го желае“) 
(Урбан II) и с течение на времето са избили 
повече от милион мюсюлмани и евреи. Не са 
мюсюлманите тези, които са газели „в кръв до 
глезена” в Ерусалим, преди да „ликуват и пла-

“ Главният американски про-
курор Робърт Х. Джаксън 
заяви: „Не бива да забравя-

ме, че  критерият, по който съдим 
тези подсъдими днес, представлява 
критерият, по който историята 
ще ни съди утре.” „Войните на аг-
ресията са тероризмът на богати-
те”, както казва Питър Устинов. 
За едно иракско дете няма значение 
дали ще бъде разкъсано от „ислям-
ски” атентатор самоубиец или от 
„християнска” бомба. За това дете 
Джордж У. Буш и Тони Блеър са ка-
квито са повечето терористи като 
Бин Ладен за нас. 

Клиниката в Конго
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чат от прилив на щастие... дошли да се покло-
нят и да отдадат благодарност на Божия гроб 
на нашия спасител Исус”, както пише един 
съвременник. Ислямът никога не е свързвал 
думата „свят” с война. Джихад означава „уси-
лие, борба по пътищата на Бога” (Ханс Кюнг), 
усилие, което може да включва отбранителна 
война. Никъде в Корана джихад не означава 
„свещена война”. Войните никога не са „све-
щени”, само мирът е свят. 

„Свещената война” за нещастие е идея от 
Стария завет (виж Еремия 51:27). Мюсюлма-
ните не са били тези, които са изклали 50 мили-
она души в името на колонизацията на Африка 
и Азия. Мюсюлманите не се тези, които пре-
дизвикват Първата и Втората световна война, 
в които загиват почти 70 милиона души. И не 
мюсюлманите, а ние, германците, сме онези, 
които позорно са избили шест милиона евреи 
- съграждани, приятели и съседи - в една ин-
дустриално организирана издънка на цивили-
зацията. Никоя друга култура не е била толкова 
жестока и кървава през последните векове като 
западната цивилизация. Кога така наречените 
„християнски” политици са уважавали христи-
янството, тази чудна религия на любовта? 

  Никой не може да отрече, че териториал-
ната експанзия на мюсюлманските династии 
между VII и XVII век като тази на европейски-
те сили през същия период е била извършена 
предимно с меч. И от мюсюлманска страна е 
имало непростими кланета. Мюсюлманските 
завоеватели обаче като правило не са се оп-
итвали да насилват християните и евреите да 
приемат исляма, да ги изгонят  или унищожат.

Когато Саладин отвоювал Ерусалим през 
1187 г. след тежка битка, той поставил усло-
вие да не се изисква отмъщение и освободил 
християните в замяна на откуп, но го отменил 
за бедните християни. Толерантността към 
християните и евреите е била законът и гор-
достта на мюсюлманската цивилизация. Цели 
народи са останали християнски или еврейски 
под мюсюлманско управление. Докато хрис-
тиянската Инквизиция изгаряла онези, които 
изповядвали различни вярвания. 

Когато мюсюлманският генерал Тарик 
ибн Зияд акостирал на Иберийския полуос-
тров  през 711 г., започва период на културен 
и научен разцвет, който ще продължи повече 
от седем века и ще има огромен принос за за-
падната цивилизация. В повечето съвременни 
държави  в Европа съвместното съществуване  
на мюсюлмани, евреи и християни жъне нечу-
ван успех. Евреите се справят много по-добре 
под мюсюлманска, отколкото под „християн-
ска” хегемония. Едва когато „християнският” 
крал Фердинанд Арагонски завършил Рекон-
кистата през 1492 г., като превзел Гренада, 
последния мюсюлмански бастион в Испания, 
започнали безмилостните гонения срещу ев-
реите. Стотици хиляди евреи били принудени 
да напуснат страната. Векове наред евреите 
били уважавани, заемали висши постове, жи-
веели в хармония с мюсюлманските си съвре-
менници. Повечето избягали в мюсюлмански 
страни в района на Средиземноморието. Съв-
местното съжителство на християни, евреи и 
мюсюлмани в мюсюлманските страни било 
нарушено едва с напредването на колони-
ализма и национализма през XIX и XX век. 
Арменската трагедия в Турция е резултат на 
националистическа, а не на религиозна  нето-
лерантност. 

Мюсюлманите в просветената андалуска 
ера не само спасили за нас потъналите съкро-
вища на гръцката и римската култура и циви-
лизация, те също създали нови науки. Първи 
развили експерименталната оптика, изобрети-

В клиниката
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ли компаса, открили орбитите на планетите и 
съдбоносни елементи от модерната медицина 
и фармация. Дори и да не ни се вярва, живе-
ем в култура, която е формирана от юдаизма, 
християнството и исляма. 

5. Любовта към Бога и любовта към 
ближния са основни заповеди не само в 
Библията, но и в Корана. 

Едно сравнение на текстовете показва, че 
Коранът е поне толкова толерантен, колко-
то Старият и Новият завет. Бог и неговите 
пророци понякога изразяват себе си  с много 
войнствен тон и в трите писания. В Стария за-
вет, книгата Числа 31:7, 15, 17, е написано: „И 
те се биха с Мадиам, както Господ заповяда 
на Мойсей, и убиха всичко от мъжки пол.... 
Мойсей им каза: Живи ли оставихте всички-
те жени?... Затова убийте сега всяко дете от 
мъжки пол и всяка жена, която е познала мъж 
в мъжко легло.”1 В Новия завет Исус е цити-
ран в Матей 10:34 да казва: „Да не мислите, че 
дойдох да донеса мир на земята; не дойдох да 
донеса мир, а меч.” В своите „Разговори око-
ло масата”  с мощно красноречие протестан-
тът Мартин Лутер казва: „Един човек може 
да унищожи еретиците. Докато те умират на 
кладата, верните трябва да унищожат злото от 
корена и да си измият ръцете с кръвта на епис-
копите и папата.” 

 Сура 4:89 от Корана  е  не по-малко жесто-
ка: „Желаят и вие да сте неверници, както и те 
са (...). И не взимайте ближни от тях, докато 
не се преселят по пътя на Аллах. А отметнат 
ли се, хващайте ги и ги убивайте, където ги 
заварите (...).”2

Екстремистите и проповедниците на омра-
за на Изток и Запад почти винаги пренебрегват 
историческия контекст на тези откъси. Мой-
сей, Исус и Мухаммад не са родени в истори-
чески вакуум, а във враждуващ свят. На пръв 

1 Всички цитати от Библията са взети от на Библията на Константин 
Фотинов, Петко Славейков и Хритодул Сичан-Николов от оригинал-
ните текстове на издателство „Верен”, 2001
2 Всички цитати от Корана са взети от превода на Свещения Коран на 
Цветан Теофанов, 1997

поглед Старият завет, особено в исторически-
те си откъси, може би изглежда най-кървавата 
от трите свещени книги - много по-кървава 
от Корана. Но всеки, който е учил Стария за-
вет, знае, че неговата основна заповед освен 
заповедите да обичаме Бог и справедливост-
та е: „...да обичаш ближния си както себе си.” 
(Левит 19:18). И за християните любовта към 
ближния и справедливостта са най-важните 
заповеди след любовта към Бога (Матей  5:6, 
5:10). Коранът казва на мюсюлманина  да пра-
ви добрина „и към (...) близкия съсед, и към 
далечния съсед” (сура 4:36). Ислямът също 
потвърждава „Десетте заповеди”, включи-
телно забраната да се убива, с единственото 
изключение на заповедта да се спазва събота-
та, тъй като според ислямската представа Бог 
няма нужда от почивен ден, след като е създал 
света. Коранът призовава за „повече хуман-
ност и повече справедливост” (Ханс Кюнг). 

Основният проблем със западния дебат 
около Корана е, че всеки говори за него, но 
едва ли някой го е чел. Враждебните откъси в 
Корана са в контекста на „религиозните войни 
през периода между Мека и Медина и следо-
вателно се отнасят само за хората от Мека и 
Медина от периода”, както египетският ми-
нистър по религиозните въпроси Махмуд Зак-
зук правилно изтъкна. 

“ Никой не може да отрече, 
че териториалната екс-
панзия на мюсюлмански-

те династии между VII и XVII век 
като тази на европейските сили 
през същия период е била извършени 
предимно с меч. И от мюсюлманска 
страна е имало непростими клане-
та. Мюсюлманските завоеватели 
обаче като правило не са се опит-
вали да насилват християните и 
евреите да приемат исляма, да ги 
изгонят  или унищожат.
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В сура 29:46 е написано: „Нашият Бог и 
вашият Бог е един и същ”, въпреки че Бог е 
наречен Йехова на еврейски и Аллах на араб-
ски и от арабските християни. Не е ли възму-
тително богохулство, когато евреи, християни 
или мюсюлмани злоупотребяват с Библията и 
Корана като оръжие, за да подчертаят особе-
ното си гледище за този един Бог? 

Тероризмът никога не е религиозен. Да бъ-
деш терорист значи да възприемеш методите на 
дявола, никой терорист не се позовава на Бога. 
Няма „ислямски” тероризъм, точно както теро-
ризмът на ИРА в Северна Ирландия никога не е 
бил „християнски” или „католически”. Просто 
има тероризъм , който 
носи ислямска маска, 
и той не води в рая, а 
в ада, както войните 
на насилие, които но-
сят християнска или 
демократична маска. 
Твърдението, че наси-
лието е преди всичко 
религиозен проблем, 
е мит на атеистите. 
Хората са извършва-
ли убийства, преди да 
е съществувала рели-
гията, и са продължи-
ли да го правят отто-
гава насам. Масовите 
убийства на нацио-
налсоциалистите и 
на съветските и китайските комунисти са най-
тъжното доказателство, че човек е най-жесто-
кото същество - със или без религията. Шоки-
ращото очарование на съвременния тероризъм 
е основано на два вида безсрамие: безсрамието 
на някои западни политици, които продължа-
ват да проливат мюсюлманска кръв в съотно-
шение 10:1, и безсрамието, с което тези, които 
ръководят този тероризъм, изкривяват Корана 
и се опитват да накарат младите мюсюлмани 
да повярват, че  всичко, което трябва да напра-
вят, за да станат ислямски мъченици, е да се 
взривят като самоубийци атентатори. 

6. Западните политики спрямо мюсюл-
манския свят страдат от шокиращо неве-
жество дори за най-прости факти. 

Една от любимите фрази  на стратезите от 
бара е: „Който настоява за правото да чува 
зова на ходжата в нашите градове, трябва 
също да настоява и за правото да чува църков-
ните камбани в Техеран.” Реалността обаче е, 
че в Техеран камбаните звънят в 34 църкви и 
че христианските деца получават обучение по 
собствената си религия. В Техеран има седем 
синагоги  и около 4 хиляди еврейски деца хо-
дят в еврейско училище. Има шестима кашер 

месари и два кашер 
ресторанта и еврей-
ска болница, на кои-
то известният смути-
тел  на реда Махмуд 
Ахмадинеджад нас-
коро е дарил пари. 

Двайсет и петте 
хиляди евреи имат 
конституционно пра-
во на един предста-
вител в парламента, 
също и християните. 
През 1979 г., скоро 
след революцията, 
аятолах Хомейни 
дори издаде фетва, 
постановяваща, че 
евреите трябва да бъ-

дат защитавани. Думите му бяха  изрисувани 
на стените на много ирански синагоги. „Ува-
жаваме религиозните малцинства. Те са част 
от нашия народ. Ислямът не одобрява тяхното 
потисничество.”

 Отношенията между евреи и персийци са 
били добри от древни времена. Именно пер-
сийският цар Кир Велики през 538 г. пр.Хр. 
освободил евреите от вавилонския плен. Биб-
лията го нарича „обичан пастир и помазан от 
Бога”. Вярно е, че като защитени малцинства 
евреите и християните в Иран не се радват на 
същите политически права и задължения как-

“ Основният проблем със за-
падния дебат около Корана 
е, че всеки говори за него, но 

едва ли някой го е чел. Враждебни-
те откъси в Корана са в контекста 
на „религиозните войни през пери-
ода между Мека и Медина и следо-
вателно се отнасят само за хора-
та от Мека и Медина от периода”, 
както египетският министър по 
религиозните въпроси Махмуд Зак-
зук правилно изтъкна. 
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то мюсюлманите. Но ние наистина ли даваме 
на мюсюлманите в техния ежедневен живот в 
Европа същите права като на християните и 
евреите? 

Дава ли наистина Израел на арабските си 
съграждани същите права в ежедневния живот 
като на неговите еврейски граждани? Ахма-
динеджад е правил порочни „антиционистки” 
и антиизраелски твърдения. Но неговата агре-
сивна гледна точка, изпълнена с  политическа 
глупост и бедна на историческо разбиране, на-
мира малко подкрепа сред иранския народ  и 
дори му е спечелила 
укорите на иранското 
духовно лидерство. 
Този разобличен ан-
тиционизъм обаче не 
може да се сравнява с 
омразата на евреите 
или антисемитизма. 
Ортодоксалните ев-
реи като обществото 
на Хасидик Сатмар 
също отхвърлят из-
раелската държава 
„преди  идването на 
Месията” и по този 
начин  представят  
„антиционистка” по-
зиция. 

В Иран и други 
мюсюлмански стра-
ни никога не е имало 
истински антисеми-
тизъм или преслед-
ване на евреите от 
държавата, както в Европа. По време на на-
цистката ера много европейски евреи бягали  
към свободата през Иран. Евреите в Иран са 
уважавани граждани. Както го обяснява ди-
ректорът на еврейската болница в Техеран 
Циамак Морсатег: „Антисемитизмът не е ис-
лямски феномен, а европейски.”  

Това обаче не бива да бъде неправилно тъл-
кувано като извинение за сериозните прово-
кации на Ахмадинеджад. Като предизвиква 

много шум на външнополитическия фронт, 
той търси да отклони вниманието от свои-
те политически провали на родна земя. През 
февруари 2007 г. консервативният ирански 
вестник „Джумхурия еслами“ („Ислямска ре-
публика“) справедливо се оплака от неговия 
„отблъскващ тон”, който „ненужно създава 
в международната общност  впечатление за 
враждебност”, и го призова да се въздържа от 
„внасянето на смут и лозунгарство”. И молли-
те, които са отговорни за иранската потисни-
ческа система, са изключително непопулярни 

сред иранските мла-
дежи. Те гледат на 
тях като на остан-
ки от миналото и 
дразнещи пречки за 
прогреса. Революци-
онният религиозен 
плам на късните 70-
те и ранните 80-те 
отдавна угасна. Ера-
та на Ахмадинеджад 
и моллите приближа-
ва края си. 

През осемте дъл-
ги години преди ид-
ването на власт на 
Ахмадинеджад Иран 
имаше за глава на 
правителството кос-
мополитен рефор-
мист - Мухаммад 
Хатами. Той беше за 
демокрация, човеш-
ки права и увелича-

ване на правата на жените. Но за голямо раз-
дразнение на американското правителство 
той беше независим, а не негова марионетка. 
САЩ никога не му дадоха шанс. Липсата на 
успех на Хатами във външната и вътрешна-
та политика беше една от главните причини 
много иранци - прореформисти от средната 
класа, да не гласуват през 2005 г., което до-
веде до изненадващата победа на Ахмади-
неджад на изборите.

“ Отношенията между ев-
реи и персийци са били 
добри от древни времена. 

Именно персийският цар Кир Ве-
лики през 538 г. пр.Хр. освободил 
евреите от вавилонския плен. Биб-
лията го нарича „обичан пастир и 
помазан от Бога”. Вярно е, че като 
защитени малцинства евреите и 
християните в Иран не се радват 
на същите политически права и 
задължения както мюсюлмани-
те. Но ние наистина ли даваме на 
мюсюлманите в техния ежедне-
вен живот в Европа същите права 
като на християните и евреите? 
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Самият Запад допринесе за идването на 
власт на този свадлив демагог. Все пак Иран 
с великата си древна цивилизация и очарова-
телния си достоен народ заслужава по-кос-
мополитно и толерантно правителство, което 
уважава човешките права. Но не е ли вярно 
това и за много западни държави? Западно-
то невежество относно мюсюлманския свят 
също е очевидно в много по-банални въпроси 
от иранския конфликт - например във възгле-
да, широко разпространен в Европа, че мю-
сюлманската забрадка означава  боен вик или 
е „символ на потискането на жените”. 

По този въпрос Америка е много по-толе-
рантна. Американското министерство на пра-
восъдието заяви, че очевидната нетърпимост в 
забраната на забрадките „е неамериканска и е 
морално жалка”.  Германският седмичник Die 
Zeit шеговито коментира кръстоносния поход, 
който ще освободи Европа от забрадките: „Ако 
попитате пет мюсюлмански жени защо носят 
забрадка, ще получите пет различни отговора: 
Една покрива главата си заради Бога; друга, 
защото забрадката отива на модните й дрехи 
H&M; трета ще се окаже върла феминистка; 
четвърта се опира на традициите на родното 
си село; докато петата се противи на крайно 
светската си майка, която й е забранила да носи 
забрадка.” Разбира се, да насилваш някого да 

носи забрадка е неприемливо. Но не е ли точно 
толкова неприемливо да  насилваш някого и да 
не я носи? 

Споровете около брака насила, женско-
то обрязване или убийството на честта също 
се водят с шокираща степен на невежество. 
Няма нищо в Корана или Хадисите на Му-
хаммад относно тези напълно неприемливи 
мисоджинистки практики. Те произлизат от 
предислямската патриархална езическа епоха. 
Някои от тези практики са на няколко хиля-
ди години - отвратителното „фараонско” об-
рязване на жените например. Това брутално 
осакатяване се практикува не само в мюсюл-
мански страни като Египет и Судан, но и в 
предимно християнски страни като Етиопия и 
Кения. Жертвите са мюсюлмани, християни, 
еврейски изгнаници (фалаша), както и члено-
ве на други религии. Тъй наречените убийства 
на честта за нещастие се случват сред хрис-
тияни – например в християнски страни като 
Бразилия, Аржентина и Венецуела. Повечето 
мюсюлмански правителства правилно взимат 
законови мерки, за да се противопоставят на 
тези пагубни предислямски и неислямски 
обичаи и престъпления. 

В някои мюсюлмански страни напредъкът 
на жените е стигнал много по-далеч в опреде-
лени отношения, отколкото на Запад. В Египет 
30% от всички професори са жени, в Германия 
стойността е само 10%. В Иран доста над 60% 
от студентите са жени, което тласна някои ар-
хиконсерватори да помислят за въвеждането 
на квота за мъже. В мюсюлманските страни 
има по-дълга традиция на жените - глави на 
правителства, отколкото на Запад. Все пак 
нужно е да се направи още много, ако жените 
искат да придобият пълни и равни права във 
всички мюсюлмански страни, особено в стра-
ните на нашите партньори Саудитска Арабия 
и Афганистан, но и в Иран. 

Но това не е проблем на исляма. Това е по-
литически проблем, който е свързан със ста-
рите патриархални социални структури. Фа-
ктът, че убежищата за малтретирани жени се 
пукат по шевовете на Запад, показва, че тук 

“ В Иран и други мюсюлман-
ски страни никога не е има-
ло истински антисемити-

зъм или преследване на евреите от 
държавата, както в Европа. По 
време на нацистката ера много 
европейски евреи бягали  към сво-
бодата през Иран. Евреите в Иран 
са уважавани граждани. Както го 
обяснява директорът на еврейска-
та болница в Техеран Циамак Мор-
сатег: „Антисемитизмът не е ис-
лямски феномен, а европейски.”  
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насилието срещу жените е сериозен социален 
проблем, който още не е разрешен. Трябва 
като цяло повече да се грижим за собствените 
си дела и да се самоизучаваме по-отблизо.

 До 1957 г. германецът е имал законното 
„право на директива” да решава  дали жена му 
да отиде да работи. До 1970 г. швейцарските 
мъже отказвали да дадат на жените си правото 
да гласуват - все пак и Старият, и Новият за-
вет изискват подчинение на жената на волята 
на мъжа (виж Битие 3:16 и Коринтяни 14:34). 
Който иска да види края на омразата и нетоле-
рантността, трябва преди всичко да преодолее 
собственото си невежество. 

Всеки има правото на собствено мнение, но 
определено не и на собствени факти. Какво ни 
спира да отидем в Сирия или Иран и да фор-
мираме собствено мнение за този чужд и, как-
то се твърди, опасен свят? Улиците на Дамаск 
и Техеран са много по-безопасни от улиците 
на Ню Йорк и Детройт. Според статистиката 
на ООН през 2006 г. процентът на убийства-
та в САЩ е бил 5,9 на 100 хиляди жители. В 
Иран процентът е бил 2,39, а в Сирия - 1,4. 
Повечето мюсюлмански страни са по-безо-
пасни от Америка, дори и от Швейцария, къ-
дето процентът е 2,94 на 100 хиляди жители. 

Защо не започнем междукултурен диа-
лог в нашата лична среда? Защо да не раз-
ширим студентските обменни програми 
между мюсюлмански и християнски стра-
ни или дори с Израел? Защо не се запозна-
ем с някои творби на чудесната арабска ли-
тература или да прочетем прочутата басня 
за пръстена в „Мъдрият Натан”. 

Един баща (Бог) завещава на всеки от три-
мата си синове, които обича поравно (юдаи-
зъм, християнство и ислям), еднакви пръсте-
ни. Само един пръстен е истински; той има 
способността да направи притежателя си 
угоден в очите на Бога и човечеството. Дру-
гите два са точни копия. Братята викат съдия 
да установи кой от тях притежава оригинала. 
Съдията със Соломонова мъдрост обяснява, 
че притежателят на този пръстен е онзи, който 
спечели любовта на събратята си.

За германския канцлер Ангела Меркел най-
хубавият откъс в пиесата е, когато мюсюл-
манинът Саладин призовава евреина Натан: 
„Бъди мой приятел!” Не можем ли всички ние 
да се поучим от тази древна басня на сефарад-
ските евреи3 и мечтата за мирно съревнование 
сред религиите? 

7. Западът трябва да се отнася с мюсюл-
манския свят толкова справедливо, колко-
то се отнася и с Израел. Мюсюлманите  за-
служават колкото евреите и християните.

 Със смесица от самодоволство, невежество 
и омраза много хора от Запада считат исляма 
за жадна за кръв религия и мюсюлманите като 
потенциални терористи, които са враждебно 
настроени към демокрацията, жените, евре-
ите и християните. Приятелят и духовен съ-
ветник на американския президент Джордж У. 
Буш Франк  Греъм е наричал исляма „много 
зла и порочна религия”. Били Орайли, телеви-
зионен идол на американските консерватори, 
казва: „Не можем да се намесваме в мюсюл-
манския свят от време на време. Това, което 
можем да направим, е да ги бомбардираме, 
докато ги прогоним.” 

Американската телевизионна коментатор-
ка Ан Коултър мисли: „Ние трябва да нахлуем 
в техните страни, да убием водачите им и да 
ги направим християни.” Тя допълва: „Може 

3 Еврейска подгрупа, наследник на евреите от Иберийския полуос-
тров

“ Западното невежество от-
носно мюсюлманския свят 
също е очевидно в много 

по-банални въпроси от иранския 
конфликт - например във възгледа, 
широко разпространен в Европа, 
че мюсюлманската забрадка озна-
чава  боен вик или е „символ на по-
тискането на жените”. 
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би  можем да оставим настрана нашето наци-
онално продължително постединайсетосеп-
темврийско състезание по целуване на мю-
сюлмански задници и да се захванем за рабо-
та: Да бомбардираме Сирия, докато я върнем 
в каменната ера, и после да разоръжим Иран.” 

Списъкът с подобни изявления може да 
бъде допълван до безкрайност. Само си пред-
ставете за момент, че Греъм, Орайли или Ко-
ултър са казали „юдаизъм” вместо „ислям” 
и „Израел” вместо „мюсюлмански страни”. 
Щеше да има буря от протести и съвсем спра-
ведливо. Защо някой може да прави фашистки 
изказвания  за мю-
сюлманите и тяхна-
та религия, докато 
всякакви подобни 
коментари за хрис-
тиянството и евреите 
ще бъдат отхвърлени 
като напълно непри-
емливи, и то с право? 
Трябва да спрем тази 
демонизация на ис-
ляма и мюсюлмани-
те. Не само е срамно, 
но и накърнява на-
шите интереси.

Задълбочаваща-
та се разлика меж-
ду Изтока и Запада 
също застрашава си-
гурността на Израел. 
Най-сигурната дъл-
госрочна гаранция за оцеляването на Израел и 
на неговите пет милиона евреи е не враждеб-
ността, а приятелството с 300 милиона непо-
средствени и по-отдалечени арабски съседи. 
За да го постигне, Западът, но и Израел трябва 
да допринесат значително. Еврейският народ 
не постигна моралната си висота заради во-
енните си победи или заради впечатляващия 
брой на талантливите си членове. Той постиг-
на моралната си неповторимост чрез набож-
ност, мъдрост, хуманизъм и съзидателност, 
както и чрез дългата си смела и често умела 

борба за справедливост и срещу потисничест-
вото. Разбираемо е, че след холокоста Израел 
се стремеше да осигури военната си сила и да 
защити законните си интереси с голяма мощ, 
дори свирепост. Но свирепостта без справед-
ливост е стратегия, обречена на провал. Ако 
всичко, което продуктивната държава на Из-
раел прави, е да унищожава, това ще унищо-
жи и самата нея. Израел и целият западен свят 
трябва да инвестират поне толкова в справед-
ливостта, колкото и в оръжията. 

Отношението към палестинците е несъв-
местимо с моралната извисеност и неповто-

римост на еврейския 
народ. Това е един-
ственото заключе-
ние, до което човек 
може да стигне, осо-
бено ако е почитател 
на еврейската култу-
ра. 

П а л е с т и н ц и т е 
също трябва да про-
менят политиката 
си. Западът е прав 
да изисква от тях да 
прекратят насилието 
срещу Израел. Но не 
трябва ли и той също 
да прекрати насили-
ето срещу палестин-
ците? Според изра-
елската организация 
за човешки права 

„Б’Целем“ през 2007 г. 13 израелци са били 
убити в израелско-палестинския конфликт, 
384 палестинци са били убити от израелските 
сили за сигурност. Примирието между евреи 
и араби е точно толкова възможно, колкото 
се оказа, че е възможно примирието между 
французи и германци. Евреите и арабите имат 
повече общо в религиозно, културно и исто-
рическо отношение, отколкото повечето хора 
осъзнават това. 

 Както израелският президент Шимон 
Перес обяснява, те „имат същите родители, 

“ До 1957 г. германецът е 
имал законното „право 
на директива” да решава  

дали жена му да отиде да рабо-
ти. До 1970 г. швейцарските мъже 
отказвали да дадат на жените 
си правото да гласуват - все пак 
и Старият, и Новият завет из-
искват подчинение на жената на 
волята на мъжа (виж Битие 3:16 
и Коринтяни 14:34). Който иска да 
види края на омразата и нетоле-
рантността, трябва преди всичко 
да преодолее собственото си неве-
жество. 
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Авраам и Мойсей“. От векове евреите и ара-
бите са преследвани - и не само по време на 
кръстоносните походи и Реконкистата. Пра-
вителството на Виши във Франция например 
е прилагало същите расистки дискриминаци-
онни закони към евреите, които са били изпи-
тани „успешно” върху алжирците (Оливие льо 
Кур Гранмезон). Ние, германците, имаме ис-
торическа отговорност към Израел и неговото 
право да съществува - в миналото, настоящето 
и бъдещето. Заради 
историята си и всич-
ко, което е направил 
през хилядолетията, 
еврейският народ за-
служава сигурен дом 
в Палестина. Но по-
ради същата причина 
ние имаме и поли-
тическа отговорност 
към палестинците. 
Те плащат цената за 
вината, която Герма-
ния винаги ще носи 
заради холокоста. 

Еврейският поли-
толог Алфред Гросер 
е със сигурност прав, 
като казва: „Кой-
то иска да се отърве 
от Хитлер, трябва 
(също) да защитава 
палестинците.” Ис-
тинският урок от хо-
локоста е, че никога 
не бива да стоим и да 
гледаме със скръсте-
ни ръце, когато хората са потискани, унижава-
ни и правата им са отнемани. Тогава трябваше 
да застанем зад евреите, когато бяха слаби, а 
не само в наши дни, когато са силни и влия-
телни. Закъснялата смелост е братът опортю-
нист на страха. Странно зрелище е да наблю-
даваме определени западни политици да се 
борят дори по-решително и смело година след 
година срещу отминали несправедливости, 

докато остават непростимо мълчаливи спря-
мо настоящата несправедливост. Човек може 
да е виновен за това, че не е казал една дума. 

Предизвикателството на нашата епоха е да 
помогне да се излекуват раните на Близкия 
изток чрез гаранции за сигурност за Израел, 
на който Европа трябва да предостави солид-
на военна подкрепа, но също и чрез помощ да 
се създаде надеждна палестинска държава. 
Трябва да строим мостове, не стени. 

Моделът на палес-
тинската държава, 
който е подкрепян 
от Запада,  признава 
правото на Израел 
да съществува в рам-
ките на справедливи 
граници, противо-
поставя се на всички 
форми на тероризъм 
и наистина ще от-
бележи нов старт за 
Близкия изток  и за 
отношенията между 
западния  и мюсюл-
манския свят. Не мо-
жем да продължава-
ме по нашия сегашен 
път.

„Войните на наси-
лие” срещу мюсюл-
манските страни Аф-
ганистан и Иран вече 
струват $700 мили-
арда, което е повече, 
отколкото струваше 
Виетнамската война. 

Съединените щати харчат повече от $100 ми-
лиарда за войната в Ирак всяка година, но по-
малко от $5 милиарда за икономическо преу-
стройство там.

 В контекста на тези стойности може ли 
някой сериозно да попита как би изглеждала 
успешната алтернатива на сегашната „анти-
терористична” политика. Трябва да обърнем 
съотношението. Трябва да се отнасяме с мю-

“ Със смесица от самодо-
волство, невежество и ом-
раза много хора от Запада 

считат исляма за жадна за кръв 
религия и мюсюлманите като по-
тенциални терористи, които 
са враждебно настроени към де-
мокрацията, жените, евреите и 
християните. Приятелят и ду-
ховен съветник на американския 
президент Джордж У. Буш Франк  
Греъм е наричал исляма „много зла 
и порочна религия”. Били Орайли, 
телевизионен идол на американ-
ските консерватори, казва: „Не 
можем да се намесваме в мюсюл-
манския свят от време на време. 
Това, което можем да направим, е 
да ги бомбардираме, докато ги про-
гоним.” 
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сюлманския свят точно толкова справедливо 
и великодушно, както с пълно основание се 
отнасяме с Израел. Трябва да лишим напълно 
международния тероризъм от всякакви аргу-
менти в негова защита.

 8. Мюсюлманите трябва да се борят за 
прогресивен и толерантен ислям като про-
рока си Мухаммад. Трябва да свалят рели-
гиозната маска на тероризма. 

Не само Западът, но и мюсюлманският 
свят има нужда да промени поведението си 
по фундаментален начин. Докато си възвръ-
щат религиозната идентичност, скромните 
мюсюлмани трябва 
да покажат повече 
смелост в борбата за 
свобода и правото на 
закона; за политиче-
ска и икономическа 
система, която поощ-
рява индивидуалния 
талант, вместо да го 
задушава; за пъл-
ни и равни права на 
мъжете и жените; за 
истинска свобода на 
вероизповеданието - 
за толерантен и про-
гресивен ислям.

 Милионите мю-
сюлмани, живеещи на Запад, могат да изи-
граят важна роля в този процес. Умереното 
мнозинство от мюсюлмани трябва да интер-
претира чудните послания на техния пророк 
Мухаммад за съвременния свят и да продъл-
жава социалните реформи, които той е риску-
вал живота си да започне. Трябва да изхвър-
лят зад борда предислямския баласт, който 
заплашва възраждането на ислямската циви-
лизация. Трябва да създадат образован елит, 
който може да води мюсюлманския свят ус-
пешно в новото хилядолетие. Мухаммад, па-
зарната икономика и модерността могат да се 
съчетаят много добре. 

За разлика от много мюсюлмански поли-
тици от нашето съвремие Мухаммад не е бил 
реакционер. За разлика от тях той не е искал 
да се върне 1400 години назад. Бил е дързък, 
напредничав егалитаристки революционер, 
който е имал смелостта да прекачи границите 
на традицията. Неговият ислям не е бил рели-
гия на статиката и регреса, а на обновлението 
и новите начинания. Дори и малка част от ди-
намизма на този велик реформатор ще помог-
не много на мюсюлманския свят - свят, който 
поне частично е потопен във фатализъм и са-
мосъжаление. Мухаммад пламенно се е бо-
рил за социална промяна. Той защитавал бе-
дните и слабите и – за раздразнение на много 

от последователите 
му мъже - за сериоз-
но подобряване на 
правата на жените, 
които в предислям-
ските времена в поч-
ти всички култури 
всъщност въобще 
не са имали права. 
Мъже, които потис-
кат жените, не могат 
да твърдят, че имат 
подкрепата на Му-
хаммад или Корана. 
Мухаммад е бил като 
еврейските си пред-
ци Авраам, Мойсей 

и цар Соломон, които според Библията имали 
хиляди жени и наложници, женен за някол-
ко жени, една от които била еврейка, а друга 
християнка. И двете останали верни на рели-
гията си. 

Мухаммад предупредил последователите 
си: „Който навреди на евреин или христия-
нин, ще се изправи пред мен в Съдния ден.” 
Мухаммад не е бил нито фанатик, нито екс-
тремист. Искал да разкаже на арабите - поли-
теисти по негово време, за Бога на евреите и 
християните в автентична, чиста форма. 

Коранът е отчасти великолепен прераз-
каз на основните  послания на Библията: „А 

“ Войните на насилие” сре-
щу мюсюлманските стра-
ни Афганистан и Иран 

вече струват $700 милиарда, кое-
то е повече, отколкото струваше 
Виетнамската война. Съединени-
те щати харчат повече от $100 
милиарда за войната в Ирак всяка 
година, но по-малко от $5 милиар-
да за икономическо преустройство 
там.
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преди него бе Писанието на Муса -  водител 
и милост: А този [Коран] е потвърждаваща-
та книга на арабски език...” (сура 46:12). За 
мюсюлманите Коранът е „Най-новият за-
вет”. След капитулацията на Мека през 628 
г. Мухаммад влязъл в Каабата и унищожил 
всички езически символи - също както Исус 
изчисти храма - но от уважение пощадил 
статуята на Исус и Дева Мария. За него и 
двете били чисти и неоскверними. Мухам-
мад многократно  разгласявал, че Исус ще 
се издигне отново преди Съдния ден: „Кол-
ко щастливи ще бъдете, когато синът на Ма-
рия се яви над вас.” Исус и Мария са описа-
ни в Корана с голяма любов като „знамение 
за световете” (сура 21:91). 

Коранът също тре-
тира всички велики 
еврейски пророци, 
особено Мойсей, 
като пророци. „Мю-
сюлманин, който не 
вярва в предшестве-
ниците на Мухам-
мад, Мойсей и Исус, 
не е мюсюлманин” 
(Махмуд Закзук). 

Днешният терори-
зъм е абсурдно изо-
пачаване на ученията 
на Мухаммад. Това е 
престъпление срещу исляма. Ислям означава 
отдване на Бог и мира. Мюсюлманският свят 
може да не позволи неговата велика и горда 
религия с дух на хуманност и справедливост 
да бъде опетнен от вилнеещите, изпълнени с 
омраза терористи. Никой не е причинявал по-
голяма вреда на позицията на исляма в хода 
на неговата история, която обхваща почти че-
тиринадесет века,  от терористите, които се 
преструват, че са мюсюлмани. 

Мюсюлманският свят трябва да свали ре-
лигиозната маска от лицето на терористите. 
Трябва да смаже идолите на тероризма точно 
както Мухаммад смазал идолите на предис-
лямската епоха.

 9. Нищо не поощрява тероризма повече 
от „войната на насилие” на Запада. Мю-
сюлманските страни трябва да решат про-
блемите си с радикалния ислям сами. 

Трябва да свалим маската на войните на-
силници на Запада. Насилническите войни са 
не само най-неморалният, но са и най-малко 
интелигентният начин да се воюва с терори-
зма. Тероризмът под маската на исляма е иде-
ология, идеологиите не могат да бъдат застре-
ляни. Трябва да бъдат подкопани основите им, 
за да бъдат опровергани. В началото на 2001 г. 
радикалният ислям по света беше притиснат 
в ъгъла. Мечтата за решаването на иранските, 
афганистанските или суданските политически 

системи чрез проце-
са на радикална ис-
лямизация се беше 
превърнала в кош-
мар. Мюсюлманите 
достигнаха до горчи-
вата истина, че твър-
дата линия на молли-
те превърна страните 
им в зловещи (рели-
гиозно-) полицейски 
държави.  

По време на бър-
зата война на Щати-
те афганистанският 

народ демонстративно остави талибаните на 
съдбата – необичайно събитие в историята 
на Афганистан. В светлината на този очеви-
ден провал на радикалния ислям нападения-
та на „Ал Кайда“ над Ню Йорк и Вашингтон  
не бяха просто акт на отмъщение, но и опит 
да си възвърнат високата основа. Чрез такава 
сатанински дръзка постъпка и последвалото 
медийно зрелище радикалният ислям искаше 
да спечели отново съчувствието на масите. Те 
искаха да провокират Америка да преиграе, 
което на свой ред щеше да даде нов тласък  на 
радикалния ислямизъм. 

Стратегията действаше безпогрешно. Без-
бройните бомби, които валяха по главите на 

“ Мухаммад предупредил по-
следователите си: „Който 
навреди на евреин или хрис-

тиянин, ще се изправи пред мен в 
Съдния ден.” Мухаммад не е бил 
нито фанатик, нито екстремист. 
Искал да разкаже на арабите - по-
литеисти по негово време, за Бога 
на евреите и християните в ав-
тентична, чиста форма. 



36

Непопулярно четиво

афганистанските граждани, които бяха отег-
чени от талибаните, възкресиха победения 
радикален ислямизъм и му помогнаха да се 
изправи на крака. Афганците със сигурност 
искаха да се отърват от талибаните и „Ал Кай-
да“ - и двете групировки бяха създадени от 
тайните служби на САЩ, Саудитска Арабия 
и Пакистан. Но те не разбраха защо хиляди 
афгански мирни граждани трябваше да бъ-
дат бомбардирани до смърт, за да се постигне 
целта.

Нито един от те-
рористите, които 
атакуваха Световния 
търговски център, не 
беше от Афганистан 
или Ирак. Те дойдоха 
от Германия, Саудит-
ска Арабия и Египет. 
За да се неутрализи-
ра техният саудит-
ско-арабски идеоло-
гически лидер Осама 
бин Ладен в неговото 
убежище в планини-
те  Хиндукуш, тряб-
ваше да се възприе-
мат по-интелигентни 
методи от бомбарди-
ровките и окупация-
та на Кабул. Така че 
радикалните исля-
мисти още веднъж 
имаха причина да 
нададат боен вик по 
света срещу чужди-
те  нашественици и 
срещу техните авторитарни прозападни пра-
вителства - точно както бяха направили през 
1979 г., когато Съветите нахлуха. Изборните 
победи на Ахмадинджад и „Хамас“, възходът 
на радикалния ислямизъм в някога светски 
Ирак и съживяването на талибаните в Афга-
нистан има много общо с бруталността и глу-
постта на насилствените войни. Радикалните 
сили на Запад и в мюсюлманския свят се бяха 

пришпорили взаимно. Бин Ладен и Ахмади-
неджад осигуриха на Джордж У. Буш  най-ху-
бавите му модни фрази и обратно. 

Трябва да прекъснем тази фатална реци-
прочност колкото е възможно по-бързо. За-
падът няма правото да предприема военни 
действия по целия свят срещу радикалните 
ислямистки движения или срещу ляворади-
калните или дяснорадикалните организации. 
Той няма правото да превръща света в кърва-

во и хаотично бойно 
поле, за да налага 
своето виждане за 
световен ред. 

Западните войски 
нямат работа да се 
бият в Ирак, Афга-
нистан или Сомалия. 
М ю с ю л м а н с к и т е 
страни трябва сами 
да решат проблеми-
те си с радикалния 
ислямизъм. Дори 
където радикалният 
ислямизъм дегене-
рира в тероризъм, 
да се борят с него е 
основна задача на 
националните сили. 
Само в крайни и из-
ключителни случаи 
и с безпристрастната 
помощ на Съвета за 
сигурност на Обеди-
нените нации трябва 
силите за между-
народни задачи да 

оказват подкрепа. Пораженията, които такива 
интервенции нанасят, са  много по-големи от 
ползата, дори когато мотивите са искрени и 
хуманни. Не е достатъчно да искаме да пра-
вим добро, трябва на практика да правим до-
бро. 

Войната срещу тероризма няма да бъде 
спечелена с военни средства нито в Хинду-
куш, нито в Багдад. Ще бъде спечелена в сър-

“ По време на бързата вой-
на на Щатите афганис-
танският народ демон-

стративно остави талибаните 
на съдбата – необичайно съби-
тие в историята на Афганистан. 
В светлината на този очевиден 
провал на радикалния ислям на-
паденията на „Ал Кайда“ над Ню 
Йорк и Вашингтон  не бяха прос-
то акт на отмъщение, но и опит 
да си възвърнат високата основа. 
Чрез такава сатанински дръзка 
постъпка и последвалото медийно 
зрелище радикалният ислям иска-
ше да спечели отново съчувствие-
то на масите. Те искаха да прово-
кират Америка да преиграе, което 
на свой ред щеше да даде нов тла-
сък  на радикалния ислямизъм. 
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цата и умовете на  милиард и 400 милиона 
мюсюлмани по света, които живеят на изток и 
на запад, на север и на юг и които наблюдават 
политиката на Запада много внимателно. Те-
роризмът расте с всяко убито от западна бом-
ба мюсюлманско дете. 

С всеки изминал ден потъваме все по-дъл-
боко в тресавището на собствената си поли-
тика. Преди всичко това е въздушна война, 
която нещастно се провали като средство за 
борба с тероризма. Въпреки продължителни-
те въздушни бомбардировки Бин Ладен успя 
да избяга от Тора 
Бора, защото около 
пещерите, в които се 
смяташе, че се крие, 
имаше повече жур-
налисти, отколкото 
американски вой-
ници. Приблизител-
но по същото време 
талибанският лидер 
молла Омар успя да 
премине през крех-
ките редици на аме-
риканските сили на 
мотоциклет. Тора 
Бора е гротесков сим-
вол на глупостта на 
антитерористичния 
кръстоносен поход. 
Дори и Сервантес, създателят на Дон Кихот, 
не е можел да мечтае за по-странен  шутовски 
финал. 

10. Това, от което сега има нужда, е из-
куството на държавничеството, а не изку-
ството на войната - в иранския, иракския и 
палестинския конфликт. 

Почти детинският отказ на американския 
президент да говори директно с политиците, 
които не харесва, позиция, която поддържаше 
с години - като Арафат, Асад, Саддам или Ах-
мадинеджад - заедно с решението, взето след 
консултация с Бога, да развие стратегия как да 

ги прогони с бомби от постовете им, са две 
от най-абсурдните и своенравни решения на 
нашето време. 

„Държавник, който се стреми да поощрява 
мира, трябва да говори с държавника от враже-
ския лагер” (Хелмут Шмид, бивш германски 
канцлер). Решаването на конфликта Изток-
Запад в следвоенните години беше възможно 
единствено защото Роналд Рейгън никога не се 
погнуси да се срещне с управниците на това, 
което наричаше „империя на злото”. Просто 
не е вярно, че в иранския конфликт съществу-

ва освен стратегията 
за налагането на все 
по-тежки санкции 
само „катастрофал-
ната алтернатива” 
на „иранската бомба 
или бомбардиране-
то на Иран” (Никола 
Саркози). 

Реалната алтер-
натива на остра-
кизма и демониза-
цията на велика  
нация като Иран е 
нейната повторна 
интеграция в обще-
ството на нациите 
- с еднакви права и 
задължения както 

всеки друг член. Основната причина Иран да 
бъде проблем за Запада е, че чрез маргинали-
зирането и прекъсването на връзките – за да го 
накаже за това, че отстрани прозападния шах 
и режима му – Западът загуби каквото и да 
било влияние, което може би е оказвал върху 
процеса на взимане на политически решения 
вътре в Иран. Това развитие не е необратимо. 

Една мъдра поговорка гласи: „Ако не мо-
жеш да победиш врага си, прегърни го.” 
Мнозинството от иранците са прозападно на-
строени. Те очакват от Запада и му възлагат 
надеждите си. Но не възлагат надеждите си на 
западните бомби, които още веднъж ще убият 
предимно невинни, или пък на нахлуване на 

“ Трябва да прекъснем тази 
фатална реципрочност 
колкото е възможно по-

бързо. Западът няма правото да 
предприема военни действия по 
целия свят срещу радикалните 
ислямистки движения или срещу 
ляворадикалните или дясноради-
калните организации. Той няма 
правото да превръща света в кър-
ваво и хаотично бойно поле, за да 
налага своето виждане за свето-
вен ред. 
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западни войници. А на  „нахлуване” на запад-
ни бизнесмени и туристи.

 Дори Ширин Ебади, виден критик на иран-
ския режим и лауреат на Нобелова награда за 
мир, страстно се противопоставя на всякакво 
подобно военно действие от страна на САЩ, 
защото то ще „осуети реално всички усилия, 
които иранците са положили, за да поощ-
рят демокрацията през последните години”. 
Сложните проблеми, пред които е изправен 
Западът, могат да бъдат решени само с поли-
тически средства. Най-добрият начин да бъдат 
разрешени ще бъде чрез дългосрочна конфе-
ренция за целия район по модела на предшест-
веника на ОССЕ (Организация за сигурност 
и сътрудничество в 
Европа) КССЕ (Ко-
митет за сигурност и 
сътрудничество в Ев-
ропа). Освен Съвета 
за сигурност на ООН 
всички основни иг-
рачи трябва да бъдат 
представени, вклю-
чително Сирия и 
Иран, демократично 
избраните предста-
вители на Палестина 
и ръководството на 
легитимната иранска 
съпротива. Решения 
на иранския кон-
фликт ще се намерят, ако САЩ водят прегово-
ри - както направиха по време на Виетнамска-
та война - с лидерите на съпротивата, макар 
и, разбира се, не с „Ал Кайда“. Лидерите на 
националистите, баасистите и умерената ис-
лямистка съпротива са изцяло подготвени да 
вземат участие в такива разговори. 

Точно както при конфликта Изток-Запад 
от 80-те години  на миналия век всестран-
ните и тежки, но коректни преговори сега 
предлагат истинска алтернатива на безот-
говорните войни и на точно толкова безот-
говорната пасивност. Всички страни биха 
спечелили от такъв подход, както се оказа  с 

процеса на ОССЕ. След две години на труд-
ни преговори той донесе свобода, човешки 
права, демокрация и нарастващо благоден-
ствие в Източна Европа. Процесът на КССЕ 
донесе на Европа цялостна стабилност, сво-
бода и разоръжаване. „Смъртните врагове 
станаха приятели - без да бъде произведен и 
един изстрел.” (Ханс-Дитрих Геншер). Това 
трябва да бъде целта на една „КССЕ за Близ-
кия изток”. Може би един ден ще има обща 
икономическа зона или дори повече, може 
би районът ще се обедини? Кой преди 60 го-
дини е мислил, че някога ще има обединена 
Европа? Политиката изисква предвидливост 
и това важи и за Близкия изток. 

Коя мюсюлманска 
страна би могла да 
се надява да атаку-
ва Запада или Изра-
ел дори и с далечна 
перспектива за ус-
пех, ако притежава-
ше  ядрената  и  стан-
дартната възможност 
за ответен удар на 
САЩ и Израел. Дори 
Иран да имаше ядре-
ни оръжия, а това със 
сигурност нямаше да 
бъде желаното състо-
яние на нещата, все 
още щяха да важат 

основните принципи на ядрената стратегия: 
„Който стреля първи, умира втори“. Който на-
пада САЩ или  Израел с ядрена бомба, може 
веднага да се самовзриви.

Относно количествата САЩ имат ядрено 
оръжие да убият 20 милиарда души. Това оз-
начава, че може да направи на пепел всички-
те 70 милиона иранци над триста пъти. Иран 
знае това – дори и самонадеяният му прези-
дент го знае. Неговият бюджет за отбрана е 
само една стотна от този на САЩ. За разлика 
от основните западни сили Иран не е нападал 
друга държава 150 години, въпреки че е напа-
дан няколко пъти – и с помощта на Запада.

“ Войната срещу терори-
зма няма да бъде спечелена 
с военни средства нито в 

Хиндукуш, нито в Багдад. Ще бъде 
спечелена в сърцата и умовете на  
милиард и 400 милиона мюсюлма-
ни по света, които живеят на из-
ток и на запад, на север и на юг и 
които наблюдават политиката на 
Запада много внимателно. Терори-
змът расте с всяко убито от за-
падна бомба мюсюлманско дете. 
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 400 хиляди иранци са жестоко осакате-
ни и ранени във войната с Ирак, сред тях 50 
хиляди са жертви на химическо оръжие. Ние 
сме отчасти отговорни за техните страдания. 
Иранският проблем може да бъде решен. Аме-
риканските лидери трябва най-накрая да про-
менят поведението си и да седнат на масата за 
преговорите с иранските лидери за двустранни 
разговори на най-високо ниво или разговори в 
рамките на КССЕ за Близкия изток. Те трябва 
да предложат на Иран значителни гаранции за 
сигурност, както на-
правиха в случая със 
Северна Корея и впо-
следствие с Либия, в 
замяна на съществе-
ни отстъпки относно  
ядрената им програ-
ма и потвърдено обе-
щание да не се месят 
по никакъв начин във 
вътрешните работи 
на Ирак. 

Но не само пред-
полагаемите ядрени 
планове на Иран, а 
и съвсем истински-
те ядрени оръжия 
на днешните ядрени 
сили трябва да бъдат 
изхвърлени на буни-
щето на историята. 
Всички ядрени оръ-
жия, включително 
и тези на САЩ, са, както заяви през 1986 г. 
политическият ястреб Роналд Рейгън, „абсо-
лютно нерационални, абсолютно нехуманни, 
негодни за нищо друго освен за убиване, оп-
устошителни за живота на земята и цивилиза-
цията”. 

През 2007 г. дори Хенри Кисинджър изрази 
гласно подкрепата си за такава „дръзка пози-
ция за свят без ядрени оръжия”. Споразуме-
нието за неразпространение на ядрените оръ-
жия недвусмислено призовава за пълно ядре-
но разоръжаване. Сегашните ядрени сили са 

следователно в постоянно нарушение на спо-
разумението. Примирението не представлява 
най-голямата опасност за нашето време, а па-
триотичните западни стратези в кресла, кои-
то упорито се придържат към собствените си 
ограничени гледища за света и към яловия си 
расизъм и които позволяват на света да  влезе 
в същия безразсъден цикъл на насилие и кон-
транасилие, което доведе до Първата светов-
на война. Държавничество вместо военщина; 
бдителни, търпеливи и упорити преговори 

- това е подходяща-
та стратегия спрямо 
мюсюлманския свят, 
както беше при кон-
фликта Изток-Запад. 

В справедлив све-
товен ред тероризмът 
няма да намери под-
крепа и няма да про-
цъфтява. С две думи, 
трябва да проявим 
както строгост, така 
и справедливост. 
Строгост по отно-
шение на тероризма 
и справедливост към 
мюсюлманския свят. 
Целта трябва да бъде 
световен ред, който 
всички държави мо-
гат да приемат като 
справедлив; свят, в 
който вече няма дис-

криминация спрямо мюсюлманите на Запад и 
спрямо евреите и християните в мюсюлман-
ския свят; свят, който  не осъществява всеоб-
ща демонизация на религии и култури; свето-
вен ред, който официално забранява оръжията 
за масово унищожение на Запада и прекратява 
работата на неговата машина за лъжи. 

Свят, в който САЩ отново са символ на 
мир и свобода вместо на война и потисни-
чество. Свят, в който всеки вижда гредата 
в собственото си око, а не сламката  в окото 
на ближния си. n

“ Коя мюсюлманска страна 
би могла да се надява да 
атакува Запада или Изра-

ел дори и с далечна перспектива за 
успех, ако притежаваше ядрената  
и  стандартната възможност за 
ответен удар на САЩ и Израел. 
Дори Иран да имаше ядрени оръ-
жия, а това със сигурност нямаше 
да бъде желаното състояние на 
нещата, все още щяха да важат 
основните принципи на ядрената 
стратегия: „Който стреля първи, 
умира втори“. Който напада САЩ 
или  Израел с ядрена бомба, може 
веднага да се самовзриви.
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“Хиляда и една нощ”
Николина Ангелова

Турският сериал „1001 нощ”, който беше излъчен по „Нова телевизия“, спечели много 
привърженици сред българската публика. Зрителите и преди всичко зрителките следяха 
внимателно драмата на една жена, която минава през тежко изпитание на съдбата по 
време на труден период от живота си. 

Шехерезада се омъжва за Ахмед, потомък на патриархално семейство, въпреки силна-
та съпротива на семейството му. Ражда им се син - Каан. Ахмед умира в автомобилна 
катастрофа, когато Каан е на една година. Нещастието на младата жена се допълва от 
факта, че синът й се разболява от левкемия и тя с всички сили започва да се бори за изле-
куването му. След дълго търсене се намира подходящ донор на костен мозък за Каан и Ше-
херезада е принудена за много кратко време да намери парите, необходими за операцията. 
Първоначално се обръща към банката за кредит, после към свекъра си Бурхан Евлияоглу и 
най-накрая иска заем от компанията, в която работи като архитект едва от три месеца. 
Шехерезада, притисната от нуждата за пари за лечението на сина си и страха, че ако не 
бъде излекуван, ще го загуби, получава неочаквано неприлично предложение. Изправя се пред 
най-важния избор в живота си.

Актьорите:

Халит Ергенч е роден на 30 
април 1970 г. в Истанбул. През 
1989 г. напуска специалността 
“Корабостроене и морски нау-
ки” в Истанбулския технически 
университет и влиза в специал-

ностите „Опера“ и „Музикален театър“ в 
университета “Мимар Синан”, където се и 
дипломира. Има успешна кариера в теле-
визията и на сцената, снима се в реклами и 
сериали. Последният сериал, в който участ-
ва, е “Хиляда и една нощ” в ролята на Онур 
Аксал.

Бергюзар Корел е родена на 
2 септември 1982 г. в Истанбул, 
прекарва детството си в Улус, 
завършва средното си образо-
вание в колежа “Йълдъз”. След 
това учи специалност „Театър“ в 

държавната консерватория на университета 
“Мимар Синан”. Преди университета играе 
волейбол в професионални клубове. Докато 
учи, участва в много пиеси и късометражни 
филми. Има второстепенни роли в държав-
ния театър “Кува-и Миллийе”. За първи път 
участва в сериал през 1998 г. (Kırık Hayatlar). 
През 2005 г. участва в турския филм “Доли-
ната на вълците – Ирак” в ролята на Лейла. 
Голяма известност обаче получава с участие-
то си в сериала с най-висок рейтинг в Турция 
за 2006 г., излъчван по „Канал D“, “Хиляда 
и една нощ” в ролята на Шехерезада Евли-
яоглу.

Тарду Флордун е роден на 25 
май 1972 г. в Анкара. През 1995 г. 
се дипломира в специалност „Те-
атър“ в университета “Хаджетте-
пе”. Играе главни роли в много 
пиеси. Снима се в киното и участ-
ва в реклами. В сериала “Хиляда и 

една нощ”  играе ролята на Керем Инджеоглу.
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Джейда Дювенджи е родена на 
16 април 1977 г. в Бурса. Завършва 
Анадолския лицей в Бурса, след 
това учи в Икономическия факул-
тет на университета “Мармара”. 
През 1995 г. за първи път участва 

в телевизионен сериал (Palavra Aşklar). През 
1997 г. става трета в конкурс за красота, орга-
низиран от турската „Стар ТВ“. В “Хиляда и 
една нощ” играе ролята на Бену. 

Метин Чекмез е роден на 26 
юли 1945 г. в Истанбул. През 1962 
г. прави първи стъпки в театъра, 
участвайки в пиесата “Хамлет”. 
Зад гърба си има успешни кино- и 
телевизионни роли. В “Хиляда и 

една нощ” изпълнява ролята на Бурхан Евли-
яоглу.

Томрис Инджер е родена на 16 
март 1948 г. Навлиза в театрални-
те среди на Истанбул през 1974 г. 
Снима се в кино- и телевизионни 
продукции. Преди ролята на На-
диде Евлияоглу в “Хиляда и една 

нощ” като най-успешна се смята ролята й в 
сериала Bir İstanbul Masalı (2003 г.).

Любовната приказка  
се пренесе в живота
Актьорите Бергюзар Корел и Халит Ергенч 

пренасят любовта между Шехерезада и Онур 
в реалния живот. За радост на всички свои 
почитатели те са влюбени, а най-честите ко-
ментари във форумите са: “Бъдете щастливи”, 
“Не протакайте! Оженете се по-скоро!”, “С 
пожелание да сте винаги заедно!”. Впрочем 
съвсем неотдавна те се сгодиха. 

Годежът станал в тесен семеен кръг. Халит 
отишъл заедно с близките си в дома на Бергю-
зар с огромен букет цветя, шоколадови бонбо-
ни и торта, както е според турските традиции, 
за да поиска ръката на любимата жена.

„Годежното тържество беше скромно. При-
състваха само най-близките. Разменихме си 

много скромни годежни пръстени. Много сме 
щастливи“, лаконично обявиха годежа си два-
мата влюбени пред телевизионните камери.

Връзката между тях започнала преди две 
години на снимачната площадка. Тогава Ха-
лит беше женен, а Бергюзар - сгодена за бале-
тиста Тан Сагтюрк.

Сапунен сериал  
от ново поколение?
Както навсякъде по света, така и в Тур-

ция съществува силна връзка между социал-
ния живот и промените и масовата култура и 
нейните продукти. Сериалът “Хиляда и една 
нощ”, който се радва на голяма популярност, 
е важен поради факта, че повдига въпроси за 
жената и нейните проблеми, с други думи, за 
личността на жената, която влияе върху со-
циалните промени и конфликти в Турция. В 
същото време е важен и с това, че  обяснява 
как образът на жената се възприема в масо-
вата култура. Вследствие на масовата култура 
темите и сюжетните линии от известни тек-
стове, които се показват по турските телеви-
зии, имат някои общи характеристики с чуж-
дестранните сериали. Този процес е съвсем 
естествено проявление на постмодерните тен-
денции в съвременното общество. 

Сериалите, или т.нар. сапунени опери, се 
гледат главно от жени и са близки до патриар-
халните общества със своите сюжети; освен 
това тези сериали формират психологически 
и социологически характеристики на  свои-
те герои и интерпретацията на тези характе-
ристики се прави от зрителите. Благодарение 
на този вид сериали хората, пренасяйки се за 
кратко в един измислен свят, временно забра-
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вят за проблемите си и без да правят карди-
нални промени за решаването им, щастливо 
се връщат към всекидневния си живот. 

Диалогът е смислен и пестелив. Образите 
търпят развитие, което допълнително подсилва 
динамиката на действието. В основата на сю-
жета стоят актуални за обществото проблеми. 
Началото на сериала е изпълнено с трагични 
събития. Главната героиня Шехерезада е ар-
хитект, съпругът й - също архитект, умира в 
автомобилна катастрофа и тя остава сама със 
сина си, който от ранна възраст страда от рак 
на кръвта. Макар че бащата на починалия й съ-
пруг е богат, отношенията между него и Шехе-
резада са доста хладни, тъй като синът му се 
е оженил за нея без неговото съгласие. Шехе-
резада казва, че няма деца, и получава работа 
в голяма строителна компания. Тук се вижда 
личността на една по-модерна жена, героинята 
има университетско образование и работи в го-
ляма компания. По този начин създателите на 
филма достигат и до определена зрителска ау-
дитория от жени, живеещи в големите градове 
и упражняващи сериозни професии. 

В основата на повечето сапунени опери сто-
ят любовта и  бракът, извънбрачните връзки, 
невъзможността на двама влюбени да бъдат 
заедно, отмъщението, страшни болести, които 
са основна тема в любовните романи. В нача-
лото на сериала до голяма степен се забелязват 
характеристиките на мелодрамата. Мотивът за 
една жена, която си няма никого, сама, нещаст-
на и с болно дете. По принцип подобен женски 
характер се разгръща в рамките на семейството, 
тук обаче жената е поставена в работна среда и 
се изправя пред различни професионални пре-
дизвикателства. Още веднъж мелодраматич-
ният подход се забелязва при готовността за 
саможертва на героинята. Болестта на сина й 
постепенно се влошава, а единственият шанс да 
оздравее е операция на стойност 100 000 дола-
ра. Шехерезада иска заем от бащата на съпруга 
си - Бурхан. Той й отказва и тя решава да поис-
ка парите от шефа си Онур. След като поисква 
парите, Онур й прави неприлично предложе-
ние. Сделката е една нощ с него и обещание, че 

никой няма да разбере за случилото се. Жената 
няма друг избор и приема, за да спаси сина си. 

Неприличното предложение 
на работното място
Тук сериалът поставя пръст в една социална 

рана – неприличното предложение на работното 
място, обезпокояването и нещо, което присъст-
ва в реалността, но върху което не се акцентира 
в сериала - недостатъчната здравна осигуровка. 
Принудата на една жена, която няма средства да 
се бори с толкова страшна болест като рака, да 
тръгне по този път и разказът за това как една 
жена заради красотата си, дори и да е способна 
в професията си, бива разглеждана като сексуа-
лен обект на работното си място. Подценяване-
то на професионалните качества на героинята за 
сметка на физическия й облик силно разстрой-
ват Шехерезада и по-нататък в сериала, особено 
в изтъкването на красотата й от страна на списа-
ния, публикуващи статии за работата й. 

Струва си образът на Шехеразада да бъде 
разгледан от гледна точка на показването на 
променената личност на жената в Турция. В 
образа й има черти на плачлива, слаба жена, 
на красиво градско момиче, което обича да се 
забавлява, на чувствителна, обидчива и ви-
роглава жена, готова на всичко за детето си, 
жена, която може или по-скоро е принудена да 
прости. Героинята Шехерезада спечелва сим-
патията и любовта на зрителя от пръв поглед. 
Накратко, в образа й са съчетани характерис-
тиките, на които се залага при изграждането 
на класически положителен женски образ в 
киното и литературата по принцип. 

И тук, разбира се, има сблъсък между по-
коленията, който се разгръща на базата на не-
прекъсната нишка в моралните ценности. Тра-
дицията изцяло е съхранена в патриархалното 
семейство на Бурхан Евлияоглу, което напом-
ня за българско възрожденско семейство. 

Бащата е  мъдър човек, който с труда си 
осигурява благоденствието на рода. Той е за-
губил любимия си син - в известен смисъл 
духовно още при брака му с Шехерезада, на 
който Бурхан твърдо се е противопоставил. 
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Но след физическата му загуба в катастрофата 
Бурхан се е вкопчил в идеята за внук, който да 
продължи рода. 

Иронията е, че сам се отказва от любовта на 
единствения си внук, робувайки на остарели-
те си разбирания.  Един друг образ в сериала, 
който безвъзвратно спечелва сърцата на зрите-
лите, е образът на Надиде Евлияоглу. Съпруга, 
майка, баба, домакиня, ревностен пазител на 
спокойствието в дома. Честна, справедлива, 
любяща и решителна жена, олицетворение на 
всички традиционни за обществото ценнос-
ти.  Майката, която сплотява семейството и го 
пази с всички сили с непогрешимия инстинкт 
за редно и нередно, със съзнанието за значи-
мостта на детето за неговия родител. Надиде 
покорява с дълбочината на погледа си, с отме-
рените си постъпки и не на последно място 
с изразителния си глас, който непогрешимо е 
доловен от българската актриса, която дубли-
ра ролята. 

Образите са пъстри и наситени. Всеки има 
цялостно изграден вътрешен свят. Сблъсъкът 
се получава във взаимодействието във все-
възможни опозиции – между ново и старо, 
добро и лошо, любов и омраза, признание и 
презрение. Една истинска съвременна исто-
рия, вдъхновена от  вълшебните приказки на 
Шехерезада.

 Къщата от приказките 
За заснемането на третия сезон TMC Film 

наема разкошна бяла вила в Йеникьой, на бре-
га на Босфора. Там ще се нанесат Онур и Ше-
херезада след сватбата заедно с двете си деца 
Каан и Нилюфер. Къщата е строена между 
1900 и 1910 г. и доста се различава от класи-
ческия тип лятна къща на Босфора. Състои 
от 21 стаи и четири наблюдателни кули, раз-
положени на 1250  кв.м затворена площ. Към 
имота, върху който е построена къщата, има 
гараж за коли, гараж за лодки, както и каменна 
къщичка с двор. Обзавеждането на всеки етаж 
от къщата е направено в различен архитекту-
рен стил. Вилата, известна под името „Ахмед 
Афиф паша“, в миналото е използвана като 

декор във филмите на Йешилчам и сериала 
Aşk-ı Memnu. Първи собственик на вилата е 
дъщерята на Мустафа Решит паша, но вила-
та постига сегашния си облик по времето на 
втория й собственик Ахмед Афиф паша, който 
почти напълно я разрушава и възлага на роде-
ния в Истанбул архитект от френски произход 
Александър Валаури изграждането й в сегаш-
ния й вид. Най-новият собственик на имота е 
Сузан Сабанджъ Динчер, турска бизнес дама, 
трето поколение Сабанджъ, понастоящем ди-
ректор на Акбанк - най-преуспяващата частна 
банка в Турция. Тя придобива приказния имот 
след търг за сумата от 58 милиона турски 
лири. Къщата има богата и забулена в мисте-
рии история, според една от легендите Агата 
Кристи е разполагала с ключ от тайна стая, 
намираща се в къщата.

За турските зрители  
приказката свърши

на 12 май 2009 г. „Канал D” излъчи послед-
ния, 90-ти епизод от третия сезон на сериала 
“1001 нощ”, счупил всички рекорди по рей-
тинг в Турция. Така спиращият дъха сериал, 
повдигнал на дневен ред въпроса какво е го-
това да стори една майка за детето си, се сбо-
гува със зрителите си. За българските зрители 
приказката също свърши неотдавна. n

    (По материали на турския печат) 
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Алевтина Плочева

Има различни легенди за 
появата на кафето, за откри-
ването на освежаващите му 
качества и превръщането  му 
в любима напитка на мили-
они хора. Някои  смятат, че 
кафето е открито през XV век, 
други твърдят, че това става 
още през VII век. Не е изясне-
но напълно и въздействието 
му върху здравето - както е 
известно, лекарите не са еди-
нодушни по този повод. 

Едно обаче е ясно -  в наши 
дни тази напитка се е про-
мъкнала в почти всеки дом 
и заема подобаващо място в 
най-хубавата част от деня -  
утрото. 

Самата дума кафе идва от 
арабската дума ةوهق и в поч-
ти всички езици преминава с 
почти непроменено звучене. 
Така на английски е coffee, на 
руски кофе, на турски kahve. 
Ако чуем думата на който и 
да е чужд език, вероятността 
да не разпознаем  името на 
интернационалната напитка е 
много малка. 

Легендите
Коренът на кафето е в 

Етиопия. Според  една ле-
генда то  е открито от пасти-
ра Калдим. Докато пасял ко-
зите си, Калдим забелязал, 
че след като си похапнат от 
храсти с яркочервени пло-
дове, те стават необичайно 

бодри и енергични, дори и 
през нощта. Етиопският пас-
тир решил да опита ефекта 
върху себе си, като залял 
червените плодове с вода, 
но напитката била неприят-
на за пиене и раздразненият 
пастир хвърлил клоните на 
храста в огъня. От изгоре-
лите зърна обаче се носел 
омайващ аромат. Пастирът 
изгасил  огъня, а извадени-
те от него изпечени зърна 
отново залял с вода. След 
известно време опитал на-
питката и  за своя  изненада 
открил, че вкусът й е гор-
чив, но приятен за пиене, а 
бодростта, настъпила след 
отпиването, не го напусна-
ла цяло денонощие. Калдим 
разказал за това откритие на 
настоятеля на близкия ма-

настир. Той също решил да 
изпробва действието на на-
питката и преди службата 
през нощта поръчал на еди-
ния от послушниците си да 
опече зърната, да ги натро-
ши на дребни парчета, да ги 
залее с вряла вода и да оста-
ви сместа за известно време. 
После изпил отварата. През 
цялата нощ настоятелят усе-
щал удивителното действие 
на напитката и заповядал на 
всички  монаси да я пият, за 
да бъдат бодри по време на 
нощните молитви. 

Друга етиопска легенда 
гласи, че кафето е открито 
от талантливия лекар шейх 
Омар, който лекувал болести, 
с които другите лекари не мо-
жели да се справят. Веднъж, 
бродейки по хълмовете, шейх 

Дъх на кафе
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Омар се натъкнал на храст с 
ухаещи цветя. Лекарят ре-
шил да изследва свойствата 
на това дръвче. Той пригот-
вил  отвара от семената на 
дръвчето и пил от нея някол-
ко дни. Лекарят забелязал, че 
неговата трудоспособност се 
повишила, а настроението му 
се подобрило. След този опит 
решил да добави отварата в 
лекарствата срещу главобо-
лие и стомашно разстройство 
и забелязал, че ефектът е мно-
го силен. Дълго време церите-
лят не разкрил тайната си на 
никого, но на смъртния одър 
предал рецептата на спаси-
телната напитка на своя син. 

Разбира се, легендите не 
свършват дотук. Любовта към 
кафето при мюсюлманите се 
развива толкова бързо, че те 
сътворяват друга история за 
създаването на освежаващата 
течност. Някои от тях казват, 
че самият архангел Джибри-
ил (Гавраил) донася на проро-
ка Мухаммад шишенце с тъм-
на течност, която всъщност е 
кафе.

Първите писмени свиде-
телства са от 575 г. от жите-
лите на Аксум. Царството 
Аксум е основано от семит-
ското племе сабеи, които са 

прекосили Червено море през 
Йемен. 

Аксум  е могъща държа-
ва, която съществува през IV 
- VII в. на територията на съ-
временна Етиопия, включва-
ща територията на сегашния 
Йемен. Жителите на Аксум 
първи употребяват кафето 
като тонизиращо средство. 
Но те просто дъвчат кафени-
те зърна. По-късно в Йемен 
използват узрялата изсушена 
вътрешност на плодовете за 
варене на гъста и горчива на-
питка под името “гешир”. 

Малки топчета за цялостно 
подсилване на организма по 
време на дълъг път си правят 
арабите от кафето. За пригот-
вянето на топчетата те счукват 
суровите зърна и ги смесват с 
животинска мазнина и мляко. 
Самото знание за кафето те 
получават от етиопците, ко-
ито са изгонени окончателно 
от Арабския полуостров през 
ХII в. 

Начините за приготвяне на 
кафе се променят  към края на 
ХII в., когато от суровите зър-
на се вари напитка, а по-къс-
но арабите започват да ги су-
шат на слънце, пекат, мелят и 
после да заливат с вряла вода 
получилата се ароматна смес. 

За да смекчат вкуса, смесват 
напитката с мляко. 

Вкусът и въздействието на 
кафето се оказват толкова пле-
нителни, че скоро то завладява 
и свещения град Мека. Попу-
лярността на тонизиращата на-
питка се разпространява бързо. 
Жителите започват да го варят 
дори и в джамиите. Кафето по-
лучава красивото име “арабско 
вино” и скоро в големите мю-
сюлмански градове се отварят 
места, където може да се пие 
кафе (първообразите на съвре-
менните кафенета). Мъже с 
ярки носии стоят на площади-
те и привикват минувачите, из-
ползвайки тиганите за печене 
на кафе като тъпани. Любовта 
към кафето достига дотам, че 
на някои места при сключва-
не на брак между мъж и жена 
се споменава позволението на 
мъжа жената да пие толкова 
кафе, колкото иска. 

 Кафето – на съд
През 1511 г. в Мека е сви-

кан върховният съвет на мю-
сюлманското духовенство. 
Главната тема на съвета е 
кафето, завладяло сърцата 
на арабите и превърнало се в 
тяхна страст. Тази страст се 
осъжда от съвета като прес-
тъпна, развращаваща умовете 
и душите на праведниците и 
отвличаща ги от вярата. Съве-
тът проклина кафето и го на-
зовава “черна африканска от-
рова”. Управителят на Мека 
затваря всички кафенета и из-
гаря кафените запаси. Но тази 
забрана се оказва безполезна 
и забравена съвсем скоро, за-

“ Самата дума кафе идва от арабската 
дума ةوهق и в почти всички езици преми-
нава с почти непроменено звучене. Така 

на английски е coffee, на руски кофе, на турски 
kahve. Ако чуем думата на който и да е чужд 
език, вероятността да не разпознаем  името на 
интернационалната напитка е много малка. 



46

Със захар или без захар?

щото навикът вече е дълбоко 
вкоренен в живота на ара-
бите. Те вече са свикнали да 
пият кафе навсякъде - в домо-
вете си, в кафенетата, в джа-
миите, при това по всяко вре-
ме на деня и нощта. Кафето 
се предписва като лекарство и 
е добра стока за търговия не 
само в арабския свят, но и вън 
от него. То бързо се разпрос-
транява с мюсюлманските за-
воевания, които достигат до 
Северна Африка и Испания.

В Турция кафето попада 
много по-късно. Първите две 
кафенета в Константинопол са 
отворени през 1554 г. от пред-
приемчиви сирийски търговци. 
Помещенията са просторни, 
обзаведени изискано и бога-
то. Кафенетата са посещавани 
главно от учени, хора, играещи 
шах и други седящи игри. Тук 
също посетителите могат да 
се насладят на поезия, песни 
и танци, изпълнени от профе-
сионални артисти. Постепенно 
се отварят все повече и пове-
че кафенета, които винаги са 
препълнени. Кафенетата са 
посещавани от различни класи 
хора. Откриват се и кафенета 
за по-набожни жители. 

Кафе и политика  
Но и тук сред властта се по-

явяват предубеждения срещу 
кафето. Започва да се смята, 
че хората, пили кафе, недовол-
стват и говорят много за поли-
тика. С указ всички кафенета в 
Османската империя са затво-
рени. По времето на султан Му-
хаммад IV любителите на кафе-
то се зашиват в чували от кафе 

и биват хвърляни в морето. Но 
и тук любовта към напитката 
побеждава и султан Сюлейман 
II е принуден  да свали забрана-
та за пиене на кафе. А турската 
дипломация в някои случаи се 
превръща в разпространител 
на кафето в чужбина. В погледа 
на странстващия чужденец ка-
фенетата изглеждат странни и 
непознати, за това в пътеписи-
те си те отделят много място за 
описанието на чудното източно 
хрумване. 

Още тогава пиенето на 
кафе става  неотменна част 
от живота на хората. Пият го 
хора от различен произход и 
народност, при различни по-
води, често пиенето на кафе 
стига до 20 чаши на ден. Смя-
та се за знак на лошо възпи-
тание да се откажеш от чаша 

кафе. Този заемащ толкова ва-
жно място обичай има нужда 
от специална церемония. За-
можните  жители в Констан-
тинопол наемат специални 
слуги за приготвяне и подна-
сяне на кафе. Главният слуга 
разполага със специално по-
мещение, недалеч от залата 
за кафе, където се посрещат 
гостите. Залата се украсява с 
ярки килими, настилки, въз-
главници и декоративни съдо-
ве. Кафето се поднася върху 
големи дървени или сребърни 
табли, на които се побират 
около 20 чаши. Напитката се 
налива само до половината, 
за да не изстива и за да може 
да се държи в ръката. Някои  
разполагат със специални но-
сачи, които със знак от стопа-
нина взимат кафето от слуги-
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те и с почтителност го пода-
ват на гостите. 

„Експанзията“                        
Пиенето на кафе се пре-

връща във форма на общува-
не между хората, по време на 
този ритуал се обменят поз-
драви, пожелава се здраве и 
щастие в личния живот и се 
възхвалява Господ.  Всичко 
това много силно напомня на 
чаената церемония в Япония. 

Ритуалът и начинът за под-
насяне на кафе търпи еволюция 
от векове насам. В съвремието 
кафето се сервира със сметана 
(или горещо мляко)  и захар. 
Кафе с мляко се сервира в ча-
ени чаши. Кафето по виенски 
се аранжира с бита сметана. 
Кафе със следолед се сервира 
в конусовидна чаша с топчица 
следолед, чашата се поставя в 
чинийка върху изрязана харти-
ена салфетка. До него се слага 
десертна лъжичка за сладолед 
и две сламки за кафето. 

Източният начин за серви-
ране на кафе  е следният – на-
питката се приготвя в джезве 
със захар и се поднася заедно с 
утайката. Отначало с чаена лъ-
жица трябва да се махне кайма-
кът, след това се налива кафето 
от джезвето в чашката, после 

каймакът се слага в чашката. 
Напитката не бива да се раз-
бърква. Чашата се поставя пред 
госта,  вдясно от него върху 
чинийка се поставя чаша с из-
студена преварена вода, в която 
понякога се слага лимон.   

Един от обичаите е кафе-
то да се пие колкото може 
по-горещо, така че едва да се 
търпи. Затова първоначално 
то се пие от малки китайски 
чашки (чашките с дръжки се 
появяват много по-късно). 
Първите английски пъте-
шественици се забавляват, но 
понякога се плашат от екзо-
тичните навици в кафенета-
та. Един от пътешественици-
те пише: “Те могат да седят 
повече от час с една чаша... 
Да наблюдава това  е извън-
редно скучно за чужденеца, 
тъй като няма никакво заба-
вление, а звуците от мляска-
не дори заглушават музиката, 
тъй като в помещението мо-
гат се намират няколкосто-
тин човека едновремено.“

След невероятния успех 
сред жителите на Изтока кафе-
то покорява и Европа. Тайната 
му се пази грижливо дълго вре-
ме от арабите, защото търгови-
ята с кафе е много доходоносен 

бизнес. Дълго време е забранен 
износът на кафените дръвчета 
в чужбина, за да не намери ка-
фето нов дом. Първите свиде-
телства за кафето в Европа при-
надлежат на италианския лекар  
пътешественик Проспер Алпи-
ниус, който съпровожда посла-
ника на Венеция в Египет. Пър-
вите кафени зърна в Европа са 
доставени от германския при-
родоизследовател Ханс Беллус. 
А един от поданиците на рим-
ския папа Пиетро де ла Балле 
дълги години живее в Турция, 
където разбира как се приготвя 
напитката. През 1626 г. той сва-
рява чаша кафе за римския папа  
Климент VII, който остава въз-
хитен от напитката, и въпреки 
първоначалните предубежде-
ния сред духовенството спря-
мо кафето конфликти не въз-
никват. Италианците приемат 
кафето много добре и скоро то 
става една от най-популярните 
напитки. 

През XVII в. холандците 
вече купуват кафе от арабите. 
Малко по-късно те успяват да 
изнесат клонки от кафееното 
дърво и така първи започват да 
отглеждат кафе в колониите си. 
През XVII в.  Нидерландия се 
превръща в най-големия произ-
водител на кафе в Европа. До-
ходът от продажбата му опре-
деля голяма част от държавната 
хазна. 

В Германия кафето попада 
чрез холандците. През 1675 г. 
лекар холандец носи кафени 
зърна в Бранденбург в Северна 
Германия. Първите кафенета 
там се откриват същата година 
в Хамбург, Бремен и Хановер. 

“ Малки топчета за цялостно подсилване 
на организма по време на дълъг път си 
правят арабите от кафето. За пригот-

вянето на топчетата те счукват суровите зър-
на и ги смесват с животинска мазнина и мля-
ко. Самото знание за кафето те получават от 
етиопците, които са изгонени окончателно от 
Арабския полуостров през ХII в. 
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Коректор: Милена Братованова     Производство: “Мейкър Артс”

Не чаят, а кафето се смята 
дълго време за национална 
напитка в Англия. Едно от 
предположенията защо то не 
запазва мястото си на люби-
мец в тази държава е след-
ното. Главният доставчик на 
кафе и чай на острова е Ост- 
Индийската компания, която 
в началото на XVII в. не успя-
ва да организира доставките 
си и във Великобритания в го-
леми количества започва да се 
доставя чай от Китай. Вслед-
ствие на това чаят става евтин 
и достъпен за всички, а следо-
вателно и най-популярен. 

По същото време кафе-
то попада и в Австрия. През 
1683 г. турската войска вли-
за на територията на тази 
държава, Виена е обсадена, 
а държавата се изправя пред 
поробване от османците. За-
ради обсадата градът гладу-
ва. Войската на Австрия не 
превишава 11 хиляди, но про-
дължава смело да се бори. В 
най-отчайващата ситуация на 
помощ идват полските войски 
и турците позорно бягат, без 
да вземат със себе си нищо. 
Сред изоставения багаж ав-
стрийците намират 50 чувала 
със странни зърна. Очароват 
се от аромата им, но никой 
нищо не знае за тях и реша-
ват да изхвърлят чувалите 
във водите на Дунав. Но един 
полски емигрант, Франц Кол-
шицки, се намесва. Той  знае 
много за предназначението на 

ароматните зърна и моли да 
му се подарят чувалите. По-
знанията на поляка за кафето 
са от Турция, където той пре-
карва няколко години и пре-
красно научава турски език и 
знае турските традиции. След 
като се сдобива със запаси-
те от кафе, Колшицки отваря 
първото кафене в Австрия, но 
то е заплашено от фалит по-
ради неотминалата неприязън 
на местните жители към неот-
давнашните окупатори. За да 
привлече клиенти, полякът 
измисля собствена рецепта за 
приготвянето на кафе - фил-
трира напитката и добавя в 
нея мляко и мед. Това кафе 
се харесва на жителите и ка-
фенето започва да се ползва 
с голяма популярност. След 
време наред с кафето Франц 
започва да сервира и питки 
във формата на полумесец, 
което се превръща в радост 
за жителите на Виена, защо-
то, изяждайки символа на 
Османската империя, те се 
чувстват истински патриоти. 

Кафето си проправя път 
във Франция по време, когато  
Франция и Турция са изпра-
вени пред военен конфликт. 
През 1664 г. във Франция 
пристига турският посланик 
Сюлейман Мустафа ага. Той 
е човек с невероятно изтън-
чени маниери и мнозина са 
очаровани от него. В Париж 
плъзват слухове за необичай-
ната напитка, която послани-

кът предлага на гостите си.  
Церемонията по приготвяне 
на кафе в дома на Мустафа 
ага е истинско зрелище. Пред 
очите на гостите чернокожите 
слуги с ярки турски одежди 
пекат зърната и варят аро-
матната напитка. Диплома-
тическата мисия на Мустафа 
ага се проваля, но кафето си 
намира още един дом - Фран-
ция. Първото кафене е откри-
то през 1671 г. в Марсилия.    

Кафенетата в Европа се 
превръщат в място за събира-
не на интелектуалните и ар-
тистичните среди, в място за 
отмора и развлечение, за от-
късване от обичайните грижи. 
Някои кафенета съществуват 
векове наред и пазят традици-
ите и имената си. Кафенетата 
са и обект на бунтове от стра-
на на жените, които не пона-
сят съпрузите им да прекарват 
повече време в кафенетата, от-
колкото вкъщи.

Почти няма място, където 
кафето да не се е промъкнало 
и да не е завладяло сърцата на 
хората. Днес стилът и тра-
дициите на кафето и кафене-
тата са различни в различни-
те държави. В по-голямата 
си част в кафенетата вече не 
се предлага само кафе, а ка-
фето се радва на изкусни “по-
добрения”. И вече рядко някой 
се сеща откъде е дошла тази 
напитка. n

(По материали 
на чуждестранния печат)
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