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Факти и събития
Един от култовите филми 

със Силвестър Сталоун  за-
вършваше с надпис, който днес 
се припомня с мрачна ирония: 
„Този филм се посвещава на бла-
городните хора на Афганистан.” 
„Благородните хора”, подкрепя-
ни от САЩ с  оръжие, бяха му-
джахидините, които се бореха 
против съветската инвазия. 

През февруари, когато се на-
вършват  двайсет години от из-
теглянето на  съветските войски 
от Афганистан, имаше доста-
тъчно поводи, за да се припом-
ни, че тази война донесе само 
страдания, жертви и човешко 
нещастие. Да се припомня и 
урокът, че в Афганистан нищо 

не може да бъде постигнато със 
сила. 

Подкрепата за муджахиди-
ните отгледа демоните, които 
впоследствие се обърнаха про-
тив  бившите поддръжници на 
„борците за свобода”. Новият 
президент на САЩ обяви, че ще 
бъде увеличена числеността на 
американския контингент и ще 
бъде постигнат мир в Афганис-
тан.  

Могат ли  уроците на  исто-
рията  да бъдат опровергани?

„Рамбо 3” и уроците на историята

В решение на израелското 
правителство се казва, че Из-
раел ще осигури пълна правна 
защита на всеки свой войник, 
който бъде обвинен във “воен-
ни престъпления” от чуждес-
транен съд за участието си в 
триседмичната операция в иви-
цата Газа. Вестник “Джеруза-
лем пост” цитира изказване на 
министъра на отбраната Ехуд  
Барак, в което той заявява, че 
след като е изпратил своите 

войници в Газа, Израел е “длъ-
жен да осигури пълна подкре-
па, за да попречи на всеки опит 
да им бъде навредено” заради 
участието им в офанзивата.

Генералният секретар на 
ООН Бан Ки Мун поиска отго-
ворните за “напълно неприем-
ливите” израелски бомбарди-
ровки, при които пострадаха 
сгради на ООН на палестин-
ската територия, да бъдат из-
правени пред съда.

Защита на обвинените 
във военни престъпления

На преклонна  възраст 
в Берлин  почина от рак  
Махмут Айгюн, човекът, кой-
то откри дюнера и го превър-
на в любима бърза храна на 
много хора по света. Айгюн е 
роден в Турция, но по-голяма-
та част от живота си прекарва 
в Германия, където присти-
га на 16-годишна възраст, за 
да учи. Но там му потръгва 
в търговията. В началото на 
1971 г. в Берлин отваря рес-
торант, който съществува вече 
близо 40 години. Поставя в 
питка хляб късчета печено на 
шиш месо с подправки, които 
носят традиционния вкус на 
турската кухня, и така серви-

раният до този момент с ориз 
и сос дюнер кебап се превръ-
ща в бърза закуска. Идеята на 
Айгюн дава работа на хиляди 
хора. С времето той става соб-
ственик на верига ресторанти. 
Със спечелените в Германия 
пари  прави вложения в Тур-
ция, като става собственик на 
5 хотела.

Как дюнерът покори  светаКак дюнерът покори  света

В началото на февруари 
президентът на Палестинската 
автономия Махмуд Абас про-
изнесе емоционална реч пред 
Европейския парламент,  в ко-
ято описа тежките разрушения 
и човешки жертви, причинени 
от израелската армия  в ивица-
та Газа. Той започна  обръще-
нието си към пленарното засе-
дание на ЕП с думите: “Идвам 
от Палестина, страната, която 
страда от една от най-дългите 
военни окупации в съвремен-
ната история.” Палестинският 
президент изрази съжаление, 
че не е прекратена политика-

та на създаване на колонни на 
израелски заселници на земята 
на палестинските араби, про-
дължава строителството на го-
лямата разделителна стена, ос-
тават бариерите по пътищата, 
постовете за проверка и други 
препятствия.

Абас пред Европейския парламент

вършваше с надпис, който днес 
се припомня с мрачна ирония: 
„Този филм се посвещава на бла-
городните хора на Афганистан.” 
„Благородните хора”, подкрепя-
ни от САЩ с  оръжие, бяха му-
джахидините, които се бореха 
против съветската инвазия. 

вършват  двайсет години от из-
теглянето на  съветските войски 
от Афганистан, имаше доста-
тъчно поводи, за да се припом-
ни, че тази война донесе само 
страдания, жертви и човешко 
нещастие. Да се припомня и 
урокът, че в Афганистан нищо 

президентът на Палестинската 
автономия Махмуд Абас про-
изнесе емоционална реч пред 
Европейския парламент,  в ко-
ято описа тежките разрушения 
и човешки жертви, причинени 
от израелската армия  в ивица-
та Газа. Той започна  обръще-

Г р у п а 
американ-
ски про-
ф е с о р и 
инициира  
национал-
на  кампа-
ния за ака-
д е м и ч е н 
и културен бойкот на Израел. 
За първи път  в Съединените 
щати се създава движение за 
академичен бойкот на Израел, 
съобщи израелският вестник 
„Хаарец”. 

„Ние не можем да стоим 
настрана и да наблюдаваме 
мълчаливо нападението срещу 
ивицата Газа и нейните обра-
зователни институции – заявя-
ва  кампанията за академичен 
и културен бойкот на Израел в 
свой пресрилийз. В  декларация 

за мисията си американските 
професори говорят за “цензу-
рата и мълчанието по палес-
тинския въпрос както в  аме-
риканските университети, така 
и в американското общество 
като цяло”. Групата настоява 
за „ненасилствени наказателни 
мерки срещу Израел, сходни с 
прилаганите към Южна Афри-
ка по времето на апартейда”. 

На въпрос на в. „Хаарец” 
Дейвид Лойд, професор по ан-
глийска литература в Универ-
ситета на Южна Калифорния, 
заяви, че групата има намере-
ние да създаде мрежа в цялата 
страна. „Инициативата ни беше 
предизвикана от последната 
брутална атака срещу Газа и от 
решителността ни да кажем, че  
„стига толкова” значи „стига 
толкова”.  

В САЩ професори призовават 
за академичен бойкот на  Израел



Нашите читатели Богдана 
Цветкова от Варна и Станислав 
Цветанов от Пловдив ни се оба-
диха, за да изкажат желанието 
си да четат по-често текстове 
от компетентни анализатори 
за това, което се случва в Аф-
ганистан – толкова повече, че 
през този месец се навършват 
20 години от изтеглянето на 
съветските войски от Афганис-
тан. Едно нашествие, в резултат 
на което загинаха 1,3 милиона 
души, а 5,5 милиона афганиста-
нци станаха бежанци. 

 Нашите читатели се инте-
ресуват дали единственият път 
за решение в „борбата с теро-
ризма” е военният, тъй като  но-
вият американски президент за-
яви в речта си при полагане на 
клетвата, че САЩ отговорно ще 
оставят Ирак на неговия народ 

и ще постигнат мир в Афганис-
тан, като увеличат числеността 
на американските войски. Въз-
можно ли е Афганистан да стане 
негостоприемен за терористи-
те? Какви гледни точки същест-
вуват в публичния дебат за мир-
но решение на конфликта – при 
положение че ясно се говори за 
трудностите за военно решение,  
за влошаване на сигурността,  
разширяване полето на бойните 
действия и за нарастване броя 
на цивилните жертви.

Възможни ли са някакви 
преговори с представители на 
талибаните?

В този брой се опитваме да 
представим някои гледни точки 
за възможностите за преговори. 
Разбира се, ще следим внима-
телно предстоящия развой на 
събитията. 1
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позиция

Първата лъжа 
е, че тази война е отговор на ракетите, изстре-
ляни от „Хамас” срещу израелските градове, 
и на отказа на „Хамас” да продължи  шестме-
сечното примирие, което свърши на 19  декем-
ври 2008 г.

А каква е истината?
В продължение на две години Израел извър-

ши блокада срещу Газа и  ограничи достъпа 
на стоки и движението на  хора до и от  Газа, 
непрекъснато спираше доставката на гориво, 
лекарства, на медицинска апаратура. В Газа 
болниците, училищата, транспортът и други-
те области на живота бяха парализирани. Газа 
живееше без електрически ток. Животът на 
населението стана непоносим. Над 250 палес-
тинци загинаха, защото не можаха да излязат 
от Газа, за да се лекуват в чужбина. 

Въпреки критиките, отправени от междуна-
родни организации и много държави по света 
срещу  тази античовешка блокада, Израел не 
само продължи, но и направи още по-жестока 

блокадата по време на шестмесечното прими-
рие, а в последните дни на примирието спря 
окончателно влизането на  стоки и гориво в 
Газа. Положението там стана катастрофално. 
В грубо нарушение на международното право 
Израел подложи и подлага на колективно на-
казание цял народ...

 „Хамас” заедно с останалите палестински 
структури в Газа взеха решение, в което про-
дължаването на примирието беше свързано 3

Неудобните въпроси, 
които трябва да зададем

Д-р Мохд Абуаси 

Един рунд от израелската война срещу Газа при-
ключи. Днес  много хора по света и в региона - вклю-
чително и в Израел - се питат:  какъв беше смисълът  
на тази война, кой я спечели и кой я изгуби? И кога да 

очакваме тази война да се повтори - с още по-голяма интензивност  и с 
още  по-ужасни последици?

Произраелската пропаганда в Израел и извън него не спряха да повта-
рят лъжите на израелските ръководители за причините за войната. 
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позиция

с искането за прекратяване на блокадата. 
Искане, което е логично и нормално, защото 
изборът, пред който беше поставен палестин-
ският народ, беше  да умре от глад и болести 
или да умре от бомби и ракети. Позицията на 
„Хамас”  беше ясно огласена и „Хамас” не 
спря да я повтаря  преди войната, по време 
на войната и след войната. 

„Хамас” не беше и не е против продъл-
жаване на примирието - но само ако бъде 
примахната античовешката блокада.

Втората лъжа
която се разпространява  от произраелската 
пропаганда, а  и тук от  някои медии, комента-
тори и  политици без никакво притеснение,  е,  
че тази война е в рамките  на войната срещу 
тероризма. И търсейки разбиране, питат: коя 
държава ще позволи да бъдат изстрелвани ра-
кети срещу мирното й население,  без да пред-
приеме нещо?  

Но тези, които задават този въпрос, забра-
вят  да зададат  другия, значително по-същест-
вен въпрос: кой народ ще приеме неговата 
земя да бъде окупирана от чужди сили, кой 
народ ще приеме  повече от половината от 
него  да е  изгонена от родината и да живее 
повече от 60 години в лагери за бежанци в 
други държави, а тази, която е останала, 
да е подложена на всекидневен тормоз и мъ-
чение? Кой народ ще стои мирно в подобно 
угнетение? 

„Хамас”  се появи през 1987 година. Дото-
гава палестинското освободително движение 
се ръководеше само от светски сили, без да 
има нито една ислямистка организация, коя-
то да участва във военната съпротива срещу 
ционистката и расистка  политика на Израел  
срещу палестинския народ.  

 Твърденията, че израелската агресия е част 
от войната срещу тероризма, е голяма лъжа, 
която се разобличава от известния факт, че 
Израел досега пренебрегва международното 
право и не изпълнява десетките резолюции на 

ООН. Израел е държава, която е създавана с 
терористични методи, създавана е с помощта 
на великите сили върху земята на друг на-
род. Кой народ ще приеме спокойно подобно 
нещо? 

Прочетете  книгите на новите еврейски  
и израелски  историци и ще видите как там 
са описани фактите за кланетата, извър-
шени от ционистите срещу палестинския 
народ. Влезте в сайтовете на ООН и ви-
жте колко резолюции на Съвета за сигур-
ност  смятат Ерусалим за окупиран от Из-
раел  град, вижте колко резолюции на ООН 
потвърждават правото на палестинските 
бежанци да се върнат в земите си, които 
сега са окупирани от чужди хора.

Абрар Нашиф е родена през 1993 г. в 
София. Сега е ученичка в 10 клас в град 
Хама, Сирия. Десетокласничката, в чии-
то жили тече палестинска кръв, е дълбо-
ко съпричастна към това, което се случва 
с палестинския народ. Рисунките са сред-
ството, чрез което момичето изразява 
своето съчувствие.



 Колко хора в България  знаят, че градовете, 
обстрелвани от ракетите на „Хамас”, са  гра-
довете на палестинците, които като  бежанци  
сега живеят в Газа?  Тези градове  днес изцяло 
са заети от  руски, африкански, полски, дори  
и виетнамски  евреи, които  живеят в къщи-
те на голяма част от жителите на Газа, докато 
законните собственици на тези къщи живеят 
в лагери за бежанци? Кой народ на света ще 
търпи това?

Много хора – някои добронамерено, други 
злонамерено - казват: докога ще продължава 
този конфликт, защо палестинците не се опит-
ват да постигнат целите си чрез преговори  и 
други мирни методи. Добронамерените  хора 
трябва да знаят - палестинците направиха 
много компромиси, за да се реши проблемът 
по мирен начин. Начело с  покойния Арафат 
палестинците признаха Държавата Израел. В 
продължение на около 40 години те съкратиха 
с около 80% своите  изисквания. 

И днес те обявяват своите искания.
Палестинците искат независима дър-

жава на окупираните от Израел през 1967 
г. палестински територии, включително 
източната част на Ерусалим. Това изисква-

не е в пълно съответствие с резолюциите на 
ООН и на Съвета за сигурност. Правото на па-
лестинските бежанци да се върнат в домовете 
и в земите си е гарантирано от международни-
те норми. Резолюция 194 на Съвета за сигур-
ност е специално посветена на палестинските 
бежанци. 

Палестинците искат премахването на ев-
рейските селища, които са построени в оку-
пираните през 1967 г. арабски земи. Това тяхно 
искане е подкрепено от десетки резолюции на 
ООН и Съвета за сигурност. Тези селища се смя-
тат за незаконни от целия свят, включително от 
Европейския съюз и САЩ,  най-големия съюз-
ник на Израел.

В продължение на 16 години от началото на 
така наречения мирен процес  между Израел и 
палестинската власт начело с Арафат, а след това 
с Махмуд  Абас мирните преговори не можаха да 
постигнат нищо. Израел продължи да строи нови 
и нови селища в Западния бряг, продължи поли-
тиката на тормоз и натиск срещу палестинския 
народ, продължава  категорично да отказва връ-
щането на Източен Ерусалим  и смята искането 
на палестинците за връщането на бежанците за 
абсурдно и неподлежащо на  преговори.

Не само това, но продължава да тормози па-
лестинците в Западния бряг,  който се ръково-
ди от проамериканското правителство на Абас. 
Правителството на Абас повтаря, че иска да по-
стигне целите си само с мирни методи, затворите 
на това правителство са пълни с палестински за- 5

позиция

“ Но тези, които задават 
този въпрос, забравят  да 
зададат  другия, значител-

но по-съществен въпрос: кой на-
род ще приеме неговата земя да 
бъде окупирана от чужди сили, 
кой народ ще приеме  повече от 
половината от него  да е  изгоне-
на от родината и да живее по-
вече от 60 години в лагери за бе-
жанци в други държави, а тази, 
която е останала, да е подложе-
на на всекидневен тормоз и мъ-
чение? Кой народ ще стои мирно 
в подобно угнетение? 
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творници, които не търпят всекидневния тормоз, 
извършван от Израел. Въпреки това правител-
ството на Абас  чрез мирните преговори не можа 
да премахне  нито една от израелските военни 
бариери  на входа и на изхода на всеки палес-
тински град и село в Западния бряг. За 16 години 
мирните преговори  не можаха с нищо да попре-
чат на Израел да анексира палестинските земи в 
Западния бряг и да построи нови селища върху 
тях. След всичко това какво трябва да се очаква 
от палестинците?!

 САЩ, Европейският съюз и Израел посто-
янно призоваваха палестинците към демокра-
тично управление, което да стане чрез свободни 
избори. Палестинците 
проведоха свободни 
и честни избори - ни-
кой в света не твърди, 
че изборите, в които 
„Хамас” спечели 2/3 
от местата в палестин-
ския парламент, не бяха 
свободни и честни. Но 
демократичният и сво-
боден избор на палес-
тинския народ не харе-
са на Буш и на Израел, 
започна намесата във 
вътрешните работи на  
палестинците, снабдя-
ването с пари и оръжие на „свои хора”, за да се  
извършат атентати срещу „Хамас”  и да се бло-
кира неговото управление.

Подкрепен от администрацията на Буш, Из-
раел започна античовешка блокада срещу Газа, 
арестува повече от половината от членовете на 
законно избрания палестински парламент и за-
почна да извършва бомбардировки срещу Газа 
и масови арести сред палестинците в Западния 
бряг. С грубо нарушение на палестинската кон-
ституция беше извършен преврат и с помощта 
на Израел и САЩ незаконното правителство, 
назначено от Абас без съгласието на парламента, 

получи  международно признание. 
Всеки добронамерен човек може да  провери 

фактите в неутралните източници и документите 
на ООН. Тези факти, пренебрегвани от немалко 
политици и журналисти, разкриват истинския 
проблем и истинската причина за конфликта 
и с това разкриват истината за пропагандните 
лъжи. 

Ракетите на „Хамас” са  отговор  на блокада-
та, извършена срещу  децата и жените на Газа, а 
палестинската военна съпротива е отговорът на 
окупацията и военните престъпления, извърше-
ни от Израел срещу палестинския народ. Право-
то на военна съпротива на окупацията е призна-

то от международното 
право.

Едва ли някой може 
да очаква един  народ 
да хвърля цветя срещу 
своите окупатори. За 
да има най-после мир 
в Близкия изток, окупа-
цията на палестински-
те земи трябва да  при-
ключи. Когато Израел 
научи как да уважава 
международното право 
и да изпълни резолю-
циите на ООН, тогава 
и само тогава ще има 

мир в Близкия изток.
 Това, за съжаление,  няма да стане скоро. 

Международната общност и по-специално 
САЩ, а и редица кръгове в Западна Европа не 
са готови да окажат натиск върху Израел да 
уважава международното право и човешките 
права на палестинците. Израел и ционист-
ките лобита в света ще продължат мани-
пулацията на общественото мнение - чрез 
послушни медии, чрез обвинения в антисеми-
тизъм или  в подкрепа за тероризма. 

Знам, абсурдно е.  
Но погледнете около вас. Факт е... n

“Ракетите на „Хамас” са  
отговор  на блокадата, из-
вършена срещу  децата и 

жените на Газа, а палестинска-
та военна съпротива е отгово-
рът на окупацията и военните 
престъпления, извършени от 
Израел срещу палестинския на-
род. Правото на военна съпро-
тива на окупацията е признато 
от международното право.
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Обама за Израел и Палестина
Аврам Ноам Чомски е роден на 7 декември 1928 година във 

Филаделфия, щата Пенсилвания. През 1955 получава док-
торска степен от Пенсилванския университет. В дисерта-
цията си развива някои от лингвистичните си идеи, които 
по-късно помества в книгата си „Синтактични структу-
ри”. Ноам Чомски е първият учен, който  получава прес-
тижната  професура по модерни езици и лингвистика на 
името на Ферари П. Уард в Масачузетския технологически 
институт.

През 60-те години  започва публично да се ангажира по 
политически въпроси, като привежда аргументи и се противопоставя на американ-
ското участие във виетнамската война. През 1969 г. публикува първата си политиче-
ска книга - “Американската сила и новите мандарини”. Оттогава е добре известен с 
дисидентските си политически възгледи, чете политически лекции по целия свят и е 
автор на множество книги и памфлети. Неговите убеждения му печелят както мно-
го привърженици, така и много критици. Чомски продължава активно и научната си 
дейност като лингвист.

Сред най-известните му трудове са: “Език и мислене”, “Американската сила и но-
вите мандарини”, “Необходими илюзии”, “Класовата борба”, “Новият военен хумани-
зъм”, “Имперски амбиции”, “Хегемония или оцеляване” и др.

Ноам Чомски

Не може да се отрече, че 
Барак Обама е личност с го-
лям интелект, юрист, който 
внимателно подбира думите 
си. Заслужава да се отнасяме 
с него сериозно както заради 
това, което изрича, така и за-
ради това, което пропуска да 
каже. Особено важно е него-
вото първо изявление по въ-
просите на външните работи 
от 22 януари в Държавния 
департамент, когато предста-
ви Джордж Мичъл като негов 
специален пратеник за мира в 
Близкия изток. Мичъл трябва 
да съсредоточи вниманието 
си върху израелско-палестин-

ския проблем непосредствено 
след 

американско- 
израелската  
инвазия в Газа
 По време на това ужасно 

нападение Обама запази мъл-
чание с изключение на някол-
кото банални фрази, защото, 
каза той, има само един пре-
зидент, факт, който обаче не 
му попречи да изрази мнени-
ето си по много други въпро-
си. По време на кампанията 
си обаче повтори многократ-
но фразата, че „ако ракетите 
падаха там, където спят мо-
ите две дъщери, ще направя 

всичко по силите си, за да ги 
спра”. Имаше предвид изра-
елските деца, а не стотиците 
палестински деца, избити от 
американските оръжия, за ко-
ито изобщо не спомена, защо-
то има само един президент. 
На 22 януари обаче той беше 
единственият президент, така 
че можеше да говори спокой-
но по тези въпроси, но избяг-
ваше темата за атаката сре-
щу Газа, която много удобно 
беше прекратена точно преди 
да встъпи в длъжност. Речта 
на Обама беше насочена към  
неговия ангажимент за мирно 
разрешаване на конфликта. 
Очерта бегло контурите, като 



отправи само едно конкрет-
но предложение: „Арабската 
мирна инициатива съдържа 
конструктивни елементи, ко-
ито могат да помогнат за на-
предъка на усилията. Сега 
арабските държави трябва 
да действат за обещаното от 
инициативата, като подкрепят 
палестинското правителство 
на президента Абас и преми-
ера Фаяд, и да предприемат 
стъпки към нормализиране на 
отношенията с Израел, както 
и да се противопоставят на 
екстремистите, които ни за-
плашват.” Обама индиректно 
изопачава предложението на 
Арабската лига, но внимател-
но скроената лъжа е поучи-
телна. Мирното предложение 
на Лигата наистина призовава 
за нормализация на отноше-
нията с Израел в контекста, 
повтарям, в контекста на 
решението за две държави 
според условията на дългого-
дишното международно спо-
разумение, на което САЩ и 

Израел се противопоставят 
в продължение на 30 години. 
Същността на предложени-
ето на Арабската лига, както 
Обама и неговият близкоиз-
точен съветник знаят много 
добре, е призивът за мирно 
политическо решение при 
тези условия, добре извест-
ни и приети за единствената 
основа на мирното решение, 
към което Обама заяви своя 
ангажимент. Изпускането на 
този съществен факт едва ли 
е случайност и посочва ясно, 
че Обама няма намерение 
да се отклони от политиката 
на отхвърляне. Призивът му 
арабските държави да дейст-
ват според тяхното предложе-
ние, докато САЩ пренебрег-
ват дори съществуването на 
най-важната част от съдържа-
нието му, предпоставката за 
това предложение, това вече 
е  нещо повече от цинизъм.  
Най-значимите действия, ко-
ито имат за цел да подкопа-
ят едно мирно споразумение, 

са ежедневните действия на 
окупираните територии, под-
крепяни от Америка. Всички 
те са смятани за престъпни: 
отнемането на плодородна 
земя и ресурси, строежите 
на това, което главният архи-
тект на плана, Ариел Шарон,  
нарече „бантустани”1 за па-
лестинците. Това сравнение 
е твърде неподходящо, тъй 
като териториите, определе-
ни за бантустани в ЮАР, са 
били много по-пригодни за 
живеене, отколкото тези, оп-
ределени за палестинците от 
Шарон. Но дори и сега САЩ 
и Израел продължават да се 
противопоставят на мирното 
решение, като през декември 
2008 г. САЩ и Израел (и ня-
колко тихоокеански острова) 
гласуваха срещу резолюция-
та, подкрепяща „правото на 
палестинския народ на са-
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1  Бантустаните са територии, определе-
ни като племенни „родини“ на черните 
южноафриканци по време на апартей-
да.



моопределение” (приета със 
173 гласа „за” и 5 „против” на 
САЩ и Израел, като изтъкна-
ха уклончиви причини). Оба-
ма не е казал нито една дума 
за селищата и инфраструк-
турните промени на Западния 
бряг, както и за сложната сис-
тема от мерки за контрол на 
палестинците, предназначена 
единствено да отслаби изгле-
дите за решение за две дър-
жави. Мълчанието му е явно 
опровержение на цветиста-
та фраза „аз ще поддържам 
активно ангажимента си за 
създаване на две държави, 
живеещи заедно в мир и си-
гурност”. Не се споменава 
нищо и за използваните от 
Израел американски оръжия 
в Газа, което е нарушение не 
само на международното, но 
и на американското право. 
Нито пък за доставките на Ва-
шингтон на нови оръжия, ко-
гато атаката срещу Газа беше 
в кулминационната си точка. 
Вероятно това също е извест-
но на съветниците на Обама 
за Близкия изток. Обама беше 
категоричен, че 

контрабандата 
на оръжия в Газа 
трябва да бъде 
спряна
Той подкрепи споразуме-

нието между Кондолиза Райс 
и израелския външен минис-
тър Ципи Ливни, че граница-
та между Египет и Газа тряб-
ва да бъде затворена, забеле-
жителна проява на имперска 
арогантност, както отбелязва 

вестник Financial Times: „Как-
то стояха във Вашингтон и се 
поздравяваха, и двете офици-
ални лица изглежда бяха заб-
равили факта, че се споразу-
мяваха за незаконна търговия, 
извършвана през границата 
на друга държава, Египет. 
На следващия ден египетски 
държавен служител описа ме-
морандума като “измислица”. 
Но възраженията от египетска 
страна бяха пренебрегнати. 
Но нека се върнем на това, ко-
ето Обама нарече „конструк-
тивно” предложение на Араб-
ската лига. Той настоява да се 
ограничи помощта за загуби-
лата в изборите през януари 
2006 г. партия. Това са един-
ствените свободни избори в 
арабския свят, на които обаче 
САЩ и Израел реагираха мо-
ментално и открито, като на-
казаха жестоко палестинците 
за това, че са се противопос-
тавили на волята на господа- 9
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“ Същността на предложението на 
Арабската лига, както Обама и него-
вият близкоизточен съветник знаят 

много добре, е призивът за мирно политиче-
ско решение при тези условия, добре известни 
и приети за единствената основа на мирното 
решение, към което Обама заяви своя ангажи-
мент. Изпускането на този съществен факт 
едва ли е случайност и посочва ясно, че Обама 
няма намерение да се отклони от политика-
та на отхвърляне.
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рите. Малка подробност е фа-
ктът, че мандатът на Абас из-
тече на 9 януари и Фаяд беше 
назначен без потвърждение 
от палестинския парламент 
(много от членовете му са от-
влечени и в израелски затво-
ри). Вестник Ha’aretz описва 
Фаяд като „странна птица в 
палестинската политика. От 
една страна, той е най-уважа-
ваният от Израел и на Запад 
палестински политик. Но от 
друга страна - няма абсолют-
но никаква електорална под-
крепа в Газа и на Западния 
бряг.” В доклада се отбелязва 
и „близката връзка на Фаяд 
с израелския елит”, главно 
приятелството му с Дов Вай-
глас – съветникът екстремист 
на Шарон. Обама настоява, 
че съществуват единствено 
Абас и Фаяд, което е в съот-
ветствие с презрението на За-
пада към всяка демокрация, 
която не може да бъде контро-
лирана. Президентът изтъкна 
причините, поради които се 

пренебрегва избраното пра-
вителство, начело на което 
стои “Хамас”. „За да стане ис-
тинска партия на мира, заяви 
Обама, квартетът (САЩ, ЕС, 
Русия, ООН) дадоха ясно да 
се разбере, че “Хамас” трябва 
да отговори на определени ус-
ловия: да признае правото на 
съществуване на Израел, да 
се откаже от насилието и да 
спазва всички минали спора-
зумения.” Не спомена - също 
както обикновено - неудобния 

факт, че САЩ и Израел катего-
рично отхвърлят всичките три 
условия. Поставени в между-
народна изолация, те се про-
тивопоставят на споразуме-
нието за две държави, в това 
число палестинска държава; 
разбира се, те не се отказват 
от употребата на насилие; от-
хвърлят и основното предло-
жение на квартета, „пътната 
карта”. Официално Израел я 
подкрепя, но с 14 възражения, 
което автоматично елиминира 
съдържанието й (тактически 
подкрепян от Съединените 
щати). Това е голямата заслу-
га на Джими Картър за „Па-
лестина: мир, а не апартейд”, 
че предостави тези факти на 
вниманието на общественост-
та за първи и единствен път. 
Оказва се, че нито Щатите, 
нито Израел е „истинска 
партия на мира”. Но не може 
и да бъде. Няма такъв израз в 
английския език. Вероятно не 
е честно да критикуваме Оба-
ма за тази проява на цинизъм, 
защото  това е нещо близко 
до обичайното за разлика от 
щателното отстраняване на 

“ Вестник Ha’aretz описва Фаяд като 
„странна птица в палестинската по-
литика. От една страна, той е най-ува-

жаваният от Израел и на Запад палестински 
политик. Но от друга страна - няма абсо-
лютно никаква електорална подкрепа в Газа 
и на Западния бряг.” В доклада се отбелязва и 
„близката връзка на Фаяд с израелския елит”, 
главно приятелството му с Дов Вайглас – съ-
ветникът екстремист на Шарон.
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основния елемент на предло-
жението на Арабската лига и 
това е неговият нов принос. 
Толкова стандартни са и епи-
тетите за “Хамас”: терорис-
тична организация, посвети-
ла се на унищожаването на 
Израел (или на всички евреи). 
Отново се изпускат неудоб-
ните факти, че Америка и 
Израел са не само посветили 
се на унищожаването на вся-
ка палестинска държава, но и 
упорито следват тази поли-
тика. За разлика от тези две 
страни “Хамас” призова за 
споразумение за две държа-
ви в условия-
та на меж-
дународния 
ко н се н с у с : 
о т к р и т о , 
многократ-
но и катего-
рично. Обама 
започна така: 
„Нека бъда 
ясен. Аме-
рика е поела 
отговорност-
та за сигурността на Израел. 
Ние винаги ще подкрепяме 
правото на Израел да защита-
ва себе си от заплахите.” Не 
спомена 

нищо за правото 
на палестинците 
да се защитават 

от далеч по-сериозни заплахи, 
подкрепяни от САЩ, срещу 
които са изправени ежеднев-
но  в окупираните територии. 
Но такива са правилата. Нор-
мално е и  да изречеш прин-
ципа, че Израел има право да 

защитава себе си. Вярно, но 
безсмислено, всеки има това 
право. Но в този контекст кли-
шето е не само безсмислено, 
по-лошо - то е цинична лъжа. 
Въпросът не е дали Израел 
има право да се защитава как-
то всеки друг, а дали има право 
да го прави със сила. Никой, в 
това число и Обама, не смята, 
че държавите имат право да 
се защитават, като използват 
сила. Първо е необходимо да 
се докаже, че няма мирна ал-
тернатива, която може да се 
приложи. В този случай има 
със сигурност. Една от тях е 

Израел да спази примирието, 
например примирието, пред-
ложено от Халед  Мешал ня-
колко дни преди Израел да 
започне нападението от 27 
декември. Мешал предложи 
да бъде възстановено спора-
зумението от 2005 г., в което 
се призоваваше за прекратя-
ване на насилието и за посто-
янно отваряне на границите, 
както и за гарантиране от 
страна на Израел на свобод-
ното преминаване на стоки и 
хора между двете части на 
окупираните територии, За-

падния бряг и ивицата Газа. 
Споразумението беше отхвър-
лено от САЩ и Израел някол-
ко месеца по-късно, след като 
свободните избори през яну-
ари 2006 г. поеха „в грешна 
посока”. Но това не е един-
ственият пример. Има много 
други алтернативи, при които 
САЩ и Израел ще могат да 
оставят настрана своята край-
на политика на отхвърляне и 
да се присъединят към оста-
налата част от света, вклю-
чително арабските държави 
и “Хамас”, за да подкрепят 
решението за две държави съ-

гласно меж-
дународното 
споразуме -
ние. Нека 
отбележим, 
че през по-
следните 30 
години само 
веднъж САЩ 
и Израел се 
о т к л о н и х а 
от тази по-
литика: пре-

говорите в Таба през 2001 г., 
когато изглеждаха близо до 
мирно разрешаване. Но тога-
ва Израел се оттегли прежде-
временно. Не би било необи-
чайно за Обама да се съгласи 
да стане част от света, дори и 
в рамките на американската 
политика, ако се интересува 
да направи това. Накратко, 
убедителното повтаряне на 
правото на Израел да се защи-
тава е друга проява на цинич-
на лъжа, въпреки че трябва да 
признаем - не е нещо харак-
терно за него, а е общовалид-

“ Има много други алтернативи, при 
които САЩ и Израел ще могат да ос-
тавят настрана своята крайна поли-

тика на отхвърляне и да се присъединят към 
останалата част от света, включително 
арабските държави и “Хамас”, за да подкре-
пят решението за две държави съгласно меж-
дународното споразумение.



12

Гледна точка

но. Измамата е особено пора-
зителна в този случай, защото 
поводът беше назначаването 
на Мичъл за специален прате-
ник. Основното постижение 
на Мичъл беше водещата му 
роля в мирното разрешаване 
на конфликта в Северна Ир-
ландия. В него се призовава-
ше за край на терора на ИРА 
и на британското насилие. 
Скрито остана признанието, 
че Британия имаше право да 
се защитава от тероризма, но 
не и със сила, защото имаше 
и мирен път: признаване на 
законното недоволство на ир-
ландската католическа общ-
ност, което беше в основата 
на тероризма на ИРА. Кога-
то Англия пое този разумен 
курс, терорът спря. Ясно е 
какво трябва да направи Ми-
чъл във връзка с израелско-
палестинския конфликт. И 
пропускането на това отново 
е ясен знак за обвързването на 
администрацията на Обама с 

традиционната американска 
политика на отхвърлянето и 
противопоставянето на мира 
освен в неговите най-крайни 
условия. Обама похвали Йор-
дания за нейната „конструк-
тивна роля при обучаването 
на палестинските сили за 
сигурност и подобряване на 
връзките й с Израел”, което 
рязко контрастира с отказа на 
САЩ и Израел да имат нещо 
общо със свободно избраното 
правителство на Палестина, 
докато варварски наказва па-
лестинците за това, че са го 
избрали, както и поради дру-
ги причини, които не биха ус-
тояли нито за една секунда на 
по-обстойно разглеждане. Ис-
тина е, че Йордания се присъ-
едини към САЩ за въоръжа-
ването и обучението на палес-
тинските сили за сигурност, 
за да могат тези сили да по-
тъпкват с насилие всяка проя-
ва на подкрепа за нещастните 
жертви на нападението в Газа, 

да арестуват поддръжници 
на “Хамас” и на изтъкнатия 
журналист Халед Амайра, а 
междувременно да организи-
рат демонстрации в подкрепа 
на Абас и “Фатах”, в които 
по-голяма част от участни-
ците са „цивилни служители 
и ученици, инструктирани от 
палестинската власт да участ-
ват в шествието” (Jerusalem 
Post). Това е нашата демокра-
ция. Обама направи още един 
съществен коментар: „Като 
част от дълготрайното при-
мирие граничните пунктове 
в Газа трябва да са отворени, 
за да може да се осъществи 
свободно преминаване на по-
мощи и стоки, разбира се, под 
наблюдение.” Но не спомена, 
че са отхвърлили подобно 
предложение след изборите 
през януари 2006 г. и че 

Израел никога не 
е спазвал подобни 
споразумения 

Нямаше и никаква реакция 
относно съобщението на Из-
раел, че отхвърля мирното 
споразумение, тъй като перс-
пективите за дълготрайност 
не са обещаващи. В пресата 
веднага беше съобщено: „Из-
раелският министър Бенямин 
Бен-Елиезер, който взема 
участие в тайни разисквания, 
е заявил пред военното радио 
в четвъртък, че Израел няма 
да позволи граничните пун-
ктове с Газа да бъдат отворе-
ни наново, ако не се сключи 
сделка за Шалит” (АП, 22 
януари). Официално лице за-
яви, че правителството плани-

“ Обама направи още един съществен 
коментар: „Като част от дълготрай-
ното примирие граничните пунктове 

в Газа трябва да са отворени, за да може да 
се осъществи свободно преминаване на помо-
щи и стоки, разбира се, под наблюдение.” Но 
не спомена, че са отхвърлили подобно предло-
жение след изборите през януари 2006 г. и че 
Израел никога не е спазвал подобни споразуме-
ния.

Нямаше и никаква реакция относно съоб-
щението на Израел, че отхвърля мирното 
споразумение, тъй като перспективите за 
дълготрайност не са обещаващи.
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ра да се възползва от въпроса, 
за да сключи сделка за осво-
бождаването на Гилад Шалит, 
израелския войник, задържан 
от ислямистката групировка 
от 2006 г. (Financial Times, 23 
януари). „По-рано тази сед-
мица израелският външен 
министър Ципи Ливни заяви, 
че напредъкът за освобожда-
ването на ефрейтор Шалит 
ще бъде предпоставка за от-
варянето на граничните пун-
ктове, които са били затворе-
ни през повечето време, след 
като “Хамас” пое контрола 
над Газа от намиращото се 
на Западния бряг палестин-
ско правителство през 2007 
г.” (Christian Science Monitor, 
23 януари); „Израелски слу-
жител заяви, че условията за 
вдигането на блокадата ще 

са доста тежки и 
това той свърза с 
освобождаването 
на Гилад Шалит” 
(FT, 23 януари), 
както и много 
други. Залавя-
нето на Шалит 
е важен въпрос 
на Запад, това е 
друг показател 
за престъпния 
характер на “Ха-
мас”. Каквото и 
да смята човек за 
това, неоспоримо 
е, че пленяването 
на войник от вра-
жеската армия е 
много по-малко 
престъпление от 
това да отвличаш 
цивилни, а точно 
това са правили 

израелските военни в деня, 
преди да бъде заловен Шалит 
-  нахлули са в град Газа и от-
влекли двама братя, прехвър-
лили ги през граница и след 
това изчезнали в израелски 
затвор. За разлика от случая 
с Шалит това престъпление 
не беше изобщо споменато и 
беше забравено наред с редов-
ната практика от десетилетия 
да бъдат отвличани цивилни 
лица от Ливан и в открито 
море, изпращането им в затво-
ри в Израел и често държани 
като заложници в продълже-
ние на много години. Но пле-
няването на Шалит е пречка 
за мирно споразумение. В 
Държавния департамент на 
Обама се говори за Близкия 
изток и за „влошаващото се 

положение в Афганистан и 
Пакистан, централен фронт 
на продължителната ни борба 
срещу тероризма и екстреми-
зма”. Няколко часа по-късно 
американски самолети ата-
куваха отдалечено селище в 
Афганистан с намерението да 
убият лидер на талибаните. 
„Старейшините на селото са 
казали пред местните власти, 
че в областта няма талибани, 
а е населена главно с овчари. 
Има 22-ма убити, като жерт-
ви са станали главно жени и 
деца според Хамидадан Аб-
дул Рахмзай, ръководител на 
местния съвет” (LA Times, 
24 януари). Първото писмо 
на афганистанския президент 
Карзай до Обама, след като 
бе избран през ноември, беше 
молба за спиране на бомбар-
дировките на афганистан-
ските граждани и тази молба 
беше повторена няколко часа 
преди Обама да положи клет-
ва. Това беше толкова важно, 
колкото призива на Карзай 
за програма за напускането 
на американските и чуждес-
транните сили. Богатите и 
влиятелни личности си имат 
своите „задължения”. Сред 
тях според вестник New York 
Times е да се „осигури сигур-
ност” в Южен Афганистан, 
където „бунтовничеството е 
местно производство и се са-
моиздържа”. Звучи познато. 
Например „Правда” от 80-
те... n

Текстът е написан 
на 24 януари 2009 г.
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Какво още остава?
Абдул Бари Атуан, 
в. „Ал Кудс ал Арабий”, Лондон

Войната в Газа е най-важното изпитание 
за морала на цивилизования Запад. А сигур-
но е, че този Запад, неговите лидери, цен-
ности и медии (с някои малки изключения) 
претърпя огромно и оглушително падение. 

Когато американският президент Джор-
дж У. Буш подкрепя тази кървава война 
против обсадената ивица Газа, когато пред-
седателстващата Европейския съюз Чешка 
република казва, че Израел води не напада-
телна, а „отбранителна” война, когато пове-
чето медии се колебаят дали да публикуват 
снимки на парчета от пречисти детски тела, 
разкъсани от израелските снаряди, но на-
дълго и нашироко показват следите от сна-
рядите на „Хамас” по някои израелски къщи, 
това е върхът на моралното, религиозното и 
хуманното падение. 

Това падение оказа скандално влияние и 
върху Обединените нации, които се подчи-
няват на хегемонията на този Запад и се пре-
пъват, когато трябва да предприемат спешни 
практически стъпки за прекратяване на ка-
сапницата в ивицата Газа и на нацистките 
престъпления, които се извършват сред сте-
ните на градовете и тесните бедни мизерни 
квартали и покосяват живота на невинни 
хора. 

Обединените нации бяха срамежливо 
използвани, за да бъде запален фитилът на 

войната в Ирак и Афганистан и да бъдат из-
бити милиони. Обединените нации обаче се 
оказаха безсилни, или им бе попречено да 
издадат каквато и да било императивна ре-
золюция за прекратяване на тази агресия. И 
не видяхме никаква активност от страна на 
официалните арабски кръгове, за да бъде ко-
ригиран този позорен недостатък, пък дори 
само със заплаха за бойкотиране на заседа-
нията на международната организация, а да 
не говорим за заплаха с изтегляне от тях в 
знак на протест срещу пристрастността на 
страната на убийствата и агресията. 

Тук не става дума за провала на офици-
алните арабски кръгове, за провала на араб-
ските управници при всяко морално, рели-
гиозно и национално изпитание – те са вече 
извън кръга на действие, нямат абсолютно 
никаква стойност и за предпочитане е да не 
се губи време или място да се говори за тях 
или да се изброяват аспектите на тяхното 
падение. 

Този текст е вече остарял. Но сп. „Из-
ток-Запад” го публикува заради  някои 
оценки за общата морална отговорност 
– на медии, политици, международни ор-
ганизации – независимо от това дали ги 
приемаме, или отхвърляме. 

“ Арабските управници 
разчитат на Израел да ги 
избави от най-достойна-

та проява в историята на тази 
нация – проявата на съпротива, 
а забравят, че всички, които са 
разчитали на Израел преди тях, 
като например Антоан Лахд или 
Муавия Улд Сиди Тайе от Мав-
ритания, или бившия президент 
Мохамед Ануар Садат, или ли-
дерите на палестинските сел-
ски асоциации, всички до един 
заемат забележително място в 
кошчето за боклука на история-
та. 
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А р а б с к и -
те управници 
разчитат на 
Израел да ги 
избави от най-
д о с т о й н а т а 
проява в исто-
рията на тази 
нация – проя-
вата на съпро-
тива, а забра-
вят, че всички, 
които са разчи-
тали на Израел 
преди тях, като 
например Антоан Лахд или Муавия Улд Сиди 
Тайе от Мавритания, или бившия президент 
Мохамед Ануар Садат, или лидерите на палес-
тинските селски асоциации, всички до един 
заемат забележително място в кошчето за бок-
лука на историята. 

Кланетата в Газа разобличиха за пореден 
път още по-силно и по-дълбоко лицемерие-
то на западния свят. Президентът Буш, който 
проявява пристрастие към агресията срещу 
обсадените гладни и треперещи от студ върху 
развалините на домовете си хора, пръв побър-
за да осъди „руската агресия” срещу Южна 
Осетия в Русия и за малко не поведе ядрена 
война, за да й се противопостави. Цивилизо-
ваният американски президент и неговата ад-
министрация не се поколебаха нито за миг да 
подкрепят кражбата на руски газ от страна на 
Украйна, обосновавайки я с това, че там били 
в правото си да извършат тази кражба, за да 
посрещнат лютите студове, след като руското 
правителство прекратило доставките за тях.

Това е първата война в най-новата история, 
която се води срещу хора, затворени зад ре-
шетките и лишени от каквито и да било хума-
нитарни или военни доставки, хора, на които 
е забранено дори да си спасяват живота. Във 
всички други войни се оставят коридори за из-
лаз на невинните до сигурни зони извън зона-
та на военните действия. В ивицата Газа – на-

против, всички 
г р а н и ч н и 
пунктове бяха 
затворени и 
правителства-
та на Египет и 
Израел разпо-
ложиха военни 
части, които да 
стрелят по все-
ки човек, който 
премине гра-
ницата, спася-
вайки живота 
и децата си от 

обстрела по суша, въздух и вода. Преди вар-
варското американско нападение над подло-
жения на ембарго Ирак през 2003 г. САЩ и 
ООН устроиха лагери за подслоняване на бе-
жанците на сирийска и йорданска територия. 
Същото стана и в Пакистан за посрещане на 
афганските бежанци. Когато обаче жертвите 
са палестински араби, а палачът е израелец, 
достойният за порицание е жертвата и тя тряб-
ва да умре гладна, разкъсана и угнетена. 

Израел разпръсна десетки хиляди позиви, в 
които призовава населението на ивицата Газа 
да напусне домовете си, но не им каза къде да 
отидат! Или може би ще поиска от своя съюз-
ник, правителството на Египет, да се заеме с 
тази задача?

Говори се, че движението „Хамас” и дру-
гите организации на палестинската съпроти-
ва разполагали ракетните си установки сред 
цивилното население, за да го използват като 
жив щит. В това няма никаква истина, защото 
в ивицата Газа има само купища човешка плът 
– там един квадратен метър се пада на седем 
души. И където и да отидеш, няма да намериш 
нищо друго освен деца и цивилни. Няма гори, 
няма планини, няма долини – само цименто-
ви блокове и разнебитени бежански лагери. А 
дори и да предположим, че онова, което казва 
Израел, е вярно, защо той не отвори границите 
си за цивилните палестинци и да ги приеме на 



своя земя, която поначало е тяхната земя, и да 
им окаже пълна подкрепа и гостоприемство, 
щом претендира, че е загрижен за живота им, 
както повтарят израелските ръководители по 
време на интервютата си за арабските и чуж-
дестранните телевизии. 

Единственото, което иска Израел, е да 
извършва кланета над цивилните и особено 
децата, за да бъде спокоен, че няма да има 
идни поколения, които да издигат знамето 
на съпротивата и да продължат делото на 
сегашните и предишните поколения. Тък-
мо това обяснява 
варварството на 
агресията и не-
прекъснатия де-
нонощен обстрел 
на университети, 
училища и жи-
лищни квартали. 

Палестинците 
преглътнаха шока 
от седемдневни-
те непрекъснати 
въздушни напа-
дения, които не 
успяха да ги уп-
лашат. Те  пре-
глъщат и шока от сухопътната агресия и се 
подготвят да противостоят достойно незави-
симо от огромната разлика във въоръжението 
и мунициите. 

Израелската война срещу ивицата Газа е 
продължение на американските войни сре-
щу Ирак и Афганистан и преди това – срещу 
Южен Ливан. И така, както Америка и ней-
ните израелски съюзници изгубиха всички 
предишни войни, без да победят в нито една 
от тях, сигурно е, че и тази война няма да на-
прави изключение. 

Израел шантажира целия свят чрез нацист-
кия холокост и заслепи лидерите и народите 
на Запада, за да не виждат престъпленията, 
които той извършва против палестинците – 
жертви на неговия холокост в продължение 

на изминалите вече 60 години. Този шантаж 
обаче започна да ерозира и да дава обратни 
резултати. Появиха се белези на пробуждане, 
които намират израз в тези гневни демонстра-
ции, които бушуват в арабските столици. 

На Запад демонстрират не само в защи-
та на палестинците, а и на собствената си 
сигурност, която Израел вече започва да за-
страшава, и на собствената си икономика, 
рухнала заради войните, водени в защита на 
Израел и за запазването му като велика сила 
в региона. 

Западът настоява за 
предаване на суданския 
президент Омар ал Ба-
шир на съд като воен-
нопрестъпник заради 
Дарфур. Сега обаче ние 
трябва да настояваме 
на същия съд да бъдат 
предадени всички изра-
елски лидери, замесени 
в холокоста в Газа, и да 
бъдат изплатени компен-
сации на всички арабски 
жертви в Ирак, Палести-
на и Ливан. 

Със своята сухопътна 
атака и с изпращането на танковете си в иви-
цата Газа Израел извади от торбата си всички 
оръжия и планове и не му остава нищо дру-
го, освен да удари ивицата Газа с ядрените си 
бомби, ако иска да реши изхода от тази война 
в своя полза и бързо. Той се забърка с народа, 
който упорито държи на своето право и защи-
тава достойнството, веруюто и решимостта 
си. И няма как да не плати скъпо за това, че 
падна в този  капан. Газа ще промени облика 
на историята. Ще разобличи всички лъжи за 
правата на човека и западната справедливост 
и ще създаде един напълно нов свят – така, 
както направи нейната посестрима Акка: 
в Акка бе краят на френската кампания, от 
Газа ще започне обратното броене за амери-
канско-израелската империя на злото. n16
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“ Израел шантажира целия 
свят чрез нацисткия холо-
кост и заслепи лидерите и 

народите на Запада, за да не виж-
дат престъпленията, които той 
извършва против палестинците 
– жертви на неговия холокост в 
продължение на изминалите вече 
60 години. Този шантаж обаче за-
почна да ерозира и да дава обра-
тни резултати. 



Проф. дфн 
Цветан Теофанов
 
Цялостната доктрина на имам Хомей-

ни и начинът му на мислене се градят 
върху етиката, около която се въртят 
всички сфери на знанието, а то подлежи 
на класифициране в зависимост от три-
те екзистенциални реалности на човеш-
кото съществуване: външна или сетивна 
действителност; алегоричен свят; ин-
телектуална сфера. Социалните науки и 
юридическите норми и действия се впис-
ват в първата категория, докато раци-
оналното знание се числи към третата. 
Етиката е област, свързана с втората 
реалност. Ако човек желае да излезе от 

рамките на логиката и от закона на ин-
стинктите, той се нуждае от етика в 
широкия й смисъл, който в този контекст 
я дефинира не просто като система от 
етични норми, а като знание, ориентира-
но към най-дълбоките ниши на човешкото 
съществуване и способно да изцелява бо-
лестите му. Тази етика е вид теоретич-
на или практическа антропология, тя е 
най-благородното знание за неизменните 
принципи и за тяхното прилагане и може 
да се тълкува като причина за пророче-
ските послания. В този смисъл, дори ако 
човек не притежава друго знание и не се 
нуждае от него, липсата на етика го ли-
шава от достъп до щастието в двата 
свята – земния и отвъдния: 17
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Имам Хомейни за етиката в политиката
Силата на духа издига човек над егоизма и алчността 

Проф. дфн Цветан Теофанов e завършил арабска 
филология в Багдадския университет, Ирак, и специ-
ализация в Каирския университет, Египет. Работил 
е като гост-професор в Оксфордския център за исля-
моведски изследвания. Автор е на книги и статии за 
арабско-ислямската култура. Преводач на Свещения 
Коран. Член е на Американското ориенталистично 
дружество, Британското дружество за близкоизточ-
ни изследвания и Европейския съюз на арабистите и 
ислямоведите. В момента е заместник-декан на  Фа-

култета по класически и нови филологии и ръководител на катедрата по арабистика и 
семитология при Софийския университет “Св. Климент Охридски”. 

В този брой на сп. „Изток-Запад” публикуваме първата част от изследването на 
проф. Цветан Теофанов върху възгледите на имам Хомейни за етиката в политиката. 

Могат ли етиката и политиката да се слеят в  неразчленима цялост? u Защо 
са нужни пророците? u Мюсюлманинът се интересува не само от личните си 

нужди u Има ли път към съвършенството



Целта и резултатът от призивите на 
Печата на пророците, Аллах да го бла-
гослови и с мир да го дари, е съвършен-
ството на морала. В пророческата тради-
ция, и в кратките, и в обстойните изказ-
вания, се отделя най-голямо внимание 
на нравствените добродетели в сравне-
ние с всяко друго нещо след докринал-
ното учение (маариф). Тяхното значение 
надхвърля онова, което сме способни 
адекватно да обясним, но със сигурност 
знаем, че и във вечния отвъден живот, и 
на този свят ценност е придобиването 
на благородни нрави и притежаването 
на морални добродетели. Раят, който се 
въздава на човек за високия му морал, е 
раят на Атрибутите, несравним с мате-
риалния рай на Действието. 

Етиката с нейната специфика е зани-

мавала имам Хомейни от самото начало 
на духовната му биография до последния 
му дъх. Той разглежда почти всички со-
циално-политически въпроси през при-
змата на моралната перспектива, която 
за него не се свежда до определен набор 
от предписания и норми, а е залегнала 
в дълбоки философски, теософски и ан-
тропологични принципи. Имам Хомейни 
безрезервно вярвал в религиозния морал 
и извлича заключения и поуки от хади-
сите, но далеч не се задоволява с цити-
рането им, а ги подлага на размисъл и 
анализ. Особено в моралния дискурс той 
постига баланса между интелекта (акл) 
и буквалното възприемане (накл) на пър-
воизворите, което характеризира усили-
ята на големите шиитски учени.  18
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Двете лица на политиката
Политиката  е двуликият Янус – едното 

й лице се усмихва и обещава проспери-
тет, благородна сила и авторитет, докато 
другото е яростно, вещаещо борба, пре-
клонение пред могъществото и неспра-
ведливост. В иранската традиция второто 
като че ли е повече познато. То се асоци-
ира с измама и заблуда, или, казано по-
народному, с извъртания и шикалкавения 
(педар сухте бази). Или, ако се обърнем 
към арабската мъдрост, „управляването 
е безплодно” (ал-хукм аким). То няма 
майка и баща. Съвременните реалности 
в още по-висока степен потвърждават 
тази истина, а за западните учени тя е 
безспорен факт. Според тях властта е не-
съвместима с чистотата и невинността и 
всеки, който излиза на политическата 
арена, би трябвало да приеме факта, че 
под лустрото се крият поквара, низост, 
скверност и всякакви пороци. Такава е 
същността на политическия опортюни-
зъм и на човешката природа. Ако мръс-
ните ръце са неотделима част от тялото 
на политиката, тогава те са издънка на 
човешката природа и никой не би могъл 
да преодолее това състояние. В продъл-
жение на хилядолетия мислителите раз-
съждават върху връзката и пропастта 
между политика и етика. Някои смятат, 
че политиката е смесица от измама и на-
силие, поради което не би могла да не 
предизвиква отвращение. Имам Хомей-
ни също посочва, че разривът между по-
литика и етика е стигнал дотам, че пове-
чето богослови и свети хора разглеждат 
религията и политиката като сфери без 
допирни точки. Все пак някои не отхвър-
лят възможността към политиката да се 
прилагат принципите на етиката. 

Първият от тези два основни възгле-
да, наричан още политически реализъм, 

изхожда от представата за несъвмести-
мостта на етиката, която се гради върху 
истината и правото, и политиката, дви-
жена от интереса и ползата. Подобни 
разбирания изразява и аргументира още 
древногръцкият историк Тукидид в сво-
ето съчинение “История на Пелопонес-
ката война”. Векове след него Николо 
Макиавели ще доразвие в “Принцът” 
тезата за необходимостта от доминира-
нето на силата и за вредата от нравстве-
ността при управлението на хората, въ-
преки че запазването на етиката е важно 
условие за балансиране на индивидуал-
ния и социалния живот. Италианският 

“ Целта и резултатът от 
призивите на Печата на 
пророците, Аллах да го 

благослови и с мир да го дари, 
е съвършенството на морала. 
В пророческата традиция, и в 
кратките, и в обстойните из-
казвания, се отделя най-голямо 
внимание на нравствените до-
бродетели в сравнение с всяко 
друго нещо след доктриналното 
учение (маариф). Тяхното зна-
чение надхвърля онова, което 
сме способни адекватно да обяс-
ним, но със сигурност знаем, че 
и във вечния отвъден живот, и 
на този свят ценност е придо-
биването на благородни нрави 
и притежаването на морални 
добродетели. Раят, който се 
въздава на човек за високия му 
морал, е раят на Атрибутите, 
несравним с материалния рай на 
Действието. 
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мислител подчертава, че към победата 
водят два пътя: на законността и на сила-
та. Законността произтича от качествата 
на човешката природа, докато силата е 
животинска черта. Владетелят обаче не-
винаги може да разчита на закона, затова 
трябва да овладее поведението и на лъва, 
и на лисицата. 

Мнението на имам Хомейни е, че ети-
ката и политиката могат и трябва да 
се слеят в неразчленима цялост, защо-
то политиката е само приложение на 
етиката в по-широката рамка на об-
ществото, както и е реализация на ре-
лигиозните идеали и цели. Аргументите 
на имама в подкрепа на този възглед се 
концентрират около четири постановки: 
универсалността на исляма; политиката 
и силата; политиката като  необходимост 
за реализирането на ислямските норми; 
единство на етика и политика в исляма.

Универсалността на исляма
 Човешката природа съсредоточава в 

себе си различни светове и от нея се оч-
аква да ги подхранва и развива. Всички 

небесни религии, особено ислямът като 
последно Божие послание, са призва-
ни да подпомагат хората в тази насока. 
Владетелят на вселената, Който по-
знава най-съкровените потребности на 
Своите създания, им е изпратил Про-
рок, натоварен с мисията да предаде 
вечната правда на всеки народ и всяка 
общност във всяка епоха, за да постиг-
нат съвършенство: „Понеже човешките 
създания носят многоизмерима природа, 
с много потребности, пророците идват, 
за да отговорят на тези потребности и 
да учат хората как да постъпват с цел 
да се издигнат до истинското щастие.” 
Следователно всички небесни религии в 
съответната епоха са били универсални 
и всички пророци са разяснявали на хо-
рата онова, от което духът им се нуждае 
в различните степени на разбиране, осо-
бено истините за неведомия свят. Всяка 
религия е носела общовалидно послание 
в своето време до идването на исляма, 
който е кулминация и заключителен етап 
на авраамичните религии. Той предвиж-
да всички човешки потребности и набе-
лязва по най-прецизния начин пътищата 
за тяхното удовлетворяване:

Пророческата традиция и Свещеният 
Коран говорят и за нещата, свързани и 
с личните задължения, и с тези, които 
играят роля за човешкото израстване и 
развитие, същевременно засягат и поли-
тическите проблеми, и икономическата 
реалност – все неща, които имат отно-
шение към обществото, към неговото ре-
гулиране и морално състояние.

Ислямът се отличава по своя ком-
плексен характер, затова и мюсюлманин 
е онзи, който се интересува не само от 
личните си нужди, но и  се чувства част 
от по-голямата човешка и религиозна 
общност и участва в социалния живот. 

“ Пророческата традиция 
и Свещеният Коран го-
ворят и за нещата, свър-

зани и с личните задължения, 
и с тези, които играят роля за 
човешкото израстване и раз-
витие, същевременно засягат 
и политическите проблеми, и 
икономическата реалност – все 
неща, които имат отношение 
към обществото, към неговото 
регулиране и морално състоя-
ние.                                                                                                                                      
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Не е достатъчно просто да се храниш, 
да спиш, да се молиш и да говееш, за да 
бъдеш истински вярващ мюсюлманин. 
Вярата е цялостна система, съставена от 
свързани помежду си неразчленими еле-
менти. Нейните правила и предписания 
включват цялостния живот на човека от 
раждането до смъртта.

Политиката и силата
Политиката се намесва толкова оче-

видно във всички сфери на живота и 
присъства толкова осезаемо, че нейно-
то съществуване и влияние не може да 
се отрече, макар и да е трудно да й се 
даде кратко и неоспоримо определение. 
Едно обаче е сигурно: тя е свързана с 
придобиването на власт или с борбата 
за нея. Скритият в ядрото на политика-
та стремеж да се управляват другите и 
опитите да се придобие влияние над тях 
са нейният най-силен двигател. Добру-
ването на обществото и благополучието 
му зависят именно от властта, от връзки-
те между управниците и управляваните 
наред с отношенията между отделните 
правителства, както и от способността 
на отговорните фактори да се преборят 
с корупцията и покварата. Ако това е 
така, тогава ислямът предлага политиче-
ска платформа, доколкото една от функ-
циите му е да повелява одобряваното и 
да възбранява отхвърляното в съответ-
ствие с неотменими и общовалидни за-
кони. Имам Хомейни подчертава ролята 
на исляма като форма на управление, 
която се гради върху трайни принципи 
и дългогодишен опит. Най-изтъкнати-
те мюсюлмани са били и политически 
дейци, а самият Пратеник на Аллах не е 
разграничавал мисията си на пророк от 
тази на управник. Той е уреждал взаи-
моотношенията с другите религиозни 
общности, отсъждал е справедливо меж-

ду своите сподвижници, грижел се е за 
мирното съжителство и за спазването на 
ислямския закон, като не се е колебаел да 
встъпи в битка с агресивните и коварни 
врагове на вярата, както и с потисници-
те. Политиката е присъствала в ученията 
и в поведението и на останалите проро-
ци, доколкото са се стремели да защитят 
интересите на хората:

Политиката означава да се води обще-
ството и да му се показва пътят. Тя озна-
чава да се отчитат всичките му интереси 
и да се взимат под внимание всички ас-
пекти на човешката природа и на социу-
ма и хората да бъдат насочвани към най-
доброто за тях, както за отделните инди-
види, така и за народите. Това е дълг на 
пророците.                                

Но по-съществен елемент на полити-
ката е властта, която може и да ужасява, 
да сее заблуди, да отклонява от пътя и да 
покварява. Силният на деня забравя, че е 
Божий раб и започва да се мисли за бо-
горавен. Кораничната история за Фара-
она, който се обявява за „вашия господ, 
върховния” (79:24), не е просто легенда 
за надменен и заслепен владетел. Тя е 

“ Политиката означава да 
се води обществото и да 
му се показва пътят. Тя 

означава да се отчитат всички-
те му интереси и да се взимат 
под внимание всички аспекти на 
човешката природа и на социу-
ма и хората да бъдат насочвани 
към най-доброто за тях, както 
за отделните индивиди, така и 
за народите. Това е дълг на про-
роците.                   
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притча за високомерието, което живее 
у всеки от нас и очаква да настъпи ча-
сът му. Имам Хомейни дори споменава 
за Хитлер, чиято мания за висша раса и 
за завладяване на света витае също и в 
нашите умове. Германският фюрер въ-
плъщава общочовешка слабост и затова 
успява да спечели милиони фанатизира-
ни привърженици.

Мистиците обикновено имат негатив-
но отношение към властта. Наблюде-
нията им над човешката природа са ги 
довели до извода, че малцина могат да 
устоят на съблазните на силата и да се 
предпазят от попадане в плен на нейните 
грехове. Според някои суфити, след като 
властта ражда беззаконие, несправедли-
вост, наглост, популизъм и всякакви дру-
ги пороци, тя трябва да бъде отбягвана. 
Подобна позиция може да бъде смятана 
за една от причините мюсюлманският 
свят да стигне до упадък. 

Интересен е паралелът с възгледите 
на един от „обновителите на исляма”, 
съвременник на имам Хомейни – тур-
ския богослов и мислител Саид Нурси, 
който има сходна съдба. И двамата жи-
веят в епоха, когато се разпалва враж-
да между противниците и защитниците 
на религията и това хвърля сянка върху 
ислямската доктрина за връзката между 
политиката и вярата. Условията са таки-
ва, че користта и покварата проникват 
във фибрите на обществото и за да се 
запази чистотата на исляма, той тряб-
ва или да се разграничи от властта, или 
да аргументира основанията за своето 
участие в управлението на страната. И 
Нурси е преследван от властите, неспра-
ведливо осъждан, затварян, интерниран, 
защото отстоява правото на религията 
да присъства в секуларното общество. И 
той подобно на имам Хомейни е мъдър 

и храбър, готов да изпълни дълга си до-
край и дори да рискува живота си в име-
то на своите възвишени цели. И негови-
ят житейски път завършва в мизерия и 
пълно себеотдаване на божието начало. 
И неговата харизматична личност спе-
челва милиони привърженици. 

След като се впускал в съблазните 
на земния живот и в злободневната по-
литика, Саид Нурси преживява духовен 
катарзис и изцяло обръща поглед към 
отвъдната действителност и към кора-
ничните истини. За да ограничи растя-
щото му влияние сред обикновените 
хора, тоталитарното светско правител-
ство в Анкара се стараело да го изоли-
ра от всякакви контакти с външния свят, 
като го изпратило на заточение в малко 
селце. Но той желаел именно това – да 
получи свободата на усамотението сред 

Саид Нурси
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природата, далеч от мирската суета, за 
да размишлява над вечната мъдрост и да 
пише своите “Послания от светлина”. 
Властите обаче подозирали, че макар и 
твърде отвлечени, тези негови трактати, 
предавани и преписвани от ръка на ръка, 
преследват политически цели. Нурси от-
говаря на обвиненията в няколко писма, 
в които разяснява своето отношение към 
политиката. Той я избягва, за да служи 
на Корана и вместо да спечели няколко 
години мимолетни земни наслади, пред-
почита да полага усилия за вечния си 
живот, а ключът към него е вярата. Не-
съвместимостта на политиката и бого-
служенето произтича от различните им 
цели и от подозрителността на хората 
към властта:    

Но ако попитате защо служенето на 
Корана и вярата ми пречат, ще отгово-
ря: всички истини на вярата и на Корана 
приличат на елмази и ако съм омърсен от 
политиката, обикновените хора, които е 

лесно да бъдат излъгани, биха се запита-
ли за пазените от мен елмази: „Не слу-
жат ли те на политическа пропаганда, за 
да привличат повече привърженици?” И 
ще решат, че елмазите са прости стъкъл-
ца. Тогава чрез връзката си с политиката 
бих навредил на елмазите и бих ги обез-
ценил.

Докато Саид Нурси смята политиката 
за нечисто занимание, според имам Хо-
мейни силата, която е вложена в нея, в 
своята същност отваря път към съвър-
шенството. Бог също притежава това ка-
чество в неговата абсолютна форма. Той 
е всемогъщ. Затова вместо да се отхвър-
лят, силата и властта трябва да се впрягат 
в полза на хората. Главното условие за 
ефикасността на властта се заключава в 
нейното предоставяне на духовно издиг-
нати личности, които не се стремят към 
лично облагодетелстване, защото всички 
злини в света произтичат от егоцентри-
зма. Амбицията за пост, жадуването за 
власт, страстта към богатството и други 
подобни пороци – всички те извират от 
себелюбието. Този „идол” е най-големи-
ят и неговото унищожаване е най-труд-
ното нещо.

Не е тайна, че към властта се стремят 
хора с нечисти намерения. Пратеникът 
на Аллах е предвидил тежките изпита-
ния, на които ще бъде подложена негова-
та общност заради нарушаването на ре-
лигиозните и етичните закони и норми: 
“Най-добрите сред вас са хората от моето 
поколение, после онези подир тях, после 
следващите, а после ще дойдат след тях 
хора, които ще са свидетели, но не ще 
засвидетелстват, и ще са вероломни, та 
не ще им се гласува доверие, и ще пое-
мат задължения, но не ще ги изпълняват, 
и ще са видимо угоени.” В пророчества-
та на Мухаммед особено се акцентира 

“ Но ако попитате защо 
служенето на Корана и 
вярата ми пречат, ще 

отговоря: всички истини на вя-
рата и на Корана приличат на 
елмази и ако съм омърсен от по-
литиката, обикновените хора, 
които е лесно да бъдат излъга-
ни, биха се запитали за пазени-
те от мен елмази: „Не служат 
ли те на политическа пропаган-
да, за да привличат повече при-
върженици?” И ще решат, че 
елмазите са прости стъкълца. 
Тогава чрез връзката си с поли-
тиката бих навредил на елмази-
те и бих ги обезценил.
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върху бъдещите злоупотреби с полити-
ческата власт и несъответствието между 
предписанията на исляма и реалното им 
изпълнение: “Ще има подир мен откло-
нения и дела, които ще отхвърляте.” Но 
неговият завет е въпреки всичко вярва-
щите да се подчиняват на своите управ-
ници, да потискат страстите си и да се 
ръководят в постъпките си от смирение-
то, добротворството и богобоязънта. 

Имам Хомейни търси пътища за пре-
одоляване на тази обреченост и вижда 
изход в силата на духа, която издига чо-
век над егоизма и алчността.  

Политиката като  
необходимост за реализиране 
на ислямските норми
Имам Хомейни отхвърля внушенията 

за наличието на пропаст между полити-
ката и исляма. Той прозира в тях корист-
на намеса на управниците. По различни 
поводи имамът напомня мнението по 
този въпрос на Пакраван, главнокоманд-
ващ на иранската армия и ръководител 
на Държавната организация за безопас-
ност и информация. На 2 август 1963 
г. високопоставеният служител на шах-
ския режим идва в гарнизона, където е 
задържан Хомейни, за да го освободи. И 

тогава изрича думите: „Тряб-
ва да Ви кажа, че политиката 
означава измамничество и за-
блуждаване, тя означава лъжи, 
лицемерие и мошеничество. 
Накратко, политиката означа-
ва машинации. Тези неща са 
наша грижа, а духовните во-
дачи не бива да цапат ръцете 
си с тях. Те по никакъв начин 
не трябва да се намесват в 
политиката.” В отговор имам 
Хомейни се противопоставя 
категорично на тази привидна 
откровеност: ”От самото нача-

ло ние не играем никаква роля в подобен 
вид политика.” Ако не се вземат под вни-
мание социалните норми на исляма, от 
неговата чиста и одухотворена религиоз-
ност ще остане само мъртъв скелет. Той 
е доктрина, която за разлика от немоно-
теистичните учения функционира и дава 
предписания във всички сфери на живо-
та: индивидуалния и обществения, мате-
риалния и духовния, културния и поли-
тическия, военния и икономическия. Ис-
лямът не пренебрегва никой аспект, дори 
най-тривиалния, свързан с израстването 
на човека и развитието на социума. Ис-
лямът не може да бъде разглеждан прос-
то като съкровена индивидуална вяра и 

“ . . . всички злини в света 
произтичат от егоцен-
тризма. Амбицията за 

пост, жадуването за власт, 
страстта към богатството и 
други подобни пороци – всички 
те извират от себелюбието. 
Този „идол” е най-големият и 
неговото унищожаване е най-
трудното нещо.
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като личен въпрос. Ако 
приемем, че той е уни-
версална доктрина и че 
засяга всички аспекти 
на човешката личност, 
от това следва, че не 
бива да се отчуждава от 
грижите на хората и от 
актуалната действител-
ност:

Лозунгът за отделя-
не на религията от по-
литиката и изискването 
ислямските учени да не 
се намесват в социал-
ните и политическите 
дела е формулирано и 
пропагандирано от им-
периалистите. Само не-
религиозните хора повтарят това. Нима 
религията и политиката са били отде-
лени през епохата на Пророка, Аллах 
да го благослови и приветства? Нима 
са съществували две различни групи: 
от една страна, духовници и, от друга, 
политици и лидери? Нима политиката и 
религията са били отделени по времето 
на халифите – въпреки че са били неза-
конни водачи, – или при управлението 
на Повелителя на вярващите Аллах да е 
доволен от него? Нима са съществували 
две отделени една от друга власти? По-
добни лозунги и твърдения се издигат от 
империалистите и техните политически 
агенти, за да се предотврати участието 
на религията в управлението на света и 
на мюсюлманското общество.

 Имам Хомейни не приема пасивната 
позиция на онези богослови и вярващи 
хора, които се изолират от актуалните 
проблеми на своето време и от конкрет-
ната действителност, сякаш ислямът 
трябва да бъде погребан в домовете им и 

в религиозните книги. Напротив, всичко 
в него е живо и универсално. Той носи 
комплексен политически характер във 
всичките си аспекти, включително бого-
служенето, себепосвещаването и етич-
ните норми.

Единство на етика  
и политика в исляма
Според имам Хомейни, ако човек бъде 

оставен сам на себе си, той ще попад-
не под властта на плътските си желания 
и материалните си потребности. Тогава 
всяка образователна и политическа сис-
тема, дори приемливата, ще се окаже не-
способна да подхранва и развива духов-
ните му качества. Човешката природа се 
гради върху духовността, чието извися-
ване дава ключ за решаването на всеки 
проблем. Имам Хомейни вижда енигма-
та на съвременния свят в неговата нрав-
ственост, която, ако се поквари, това ще 
доведе до упадък и разруха. Опасност 
за народите и страните крият не толкова 
оръжията, колкото деградацията на мо-
ралните ценности и нейното отражение 
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в поведението на политиците и действи-
ята на правителствата. Следователно из-
вор на всеки политически подход трябва 
да бъде етиката, без която политиката 
губи способността си да насочва хората 
и да осигурява истинските им интереси:

Ако приемем, че съществува човек, кой-
то води правилна политика, тя ще предста-
вя само едно измерение от политиката, от-
редена да се изпълнява от пророците, мир 
на всички тях, и от светите хора (аулия), а 
сега – от  ислямските учени (уляма). Човек 
не е едноизмерим. Обществото също не е 
едноизмеримо. Човек не е животно, чия-
то единствена грижа е храната и яденето. 
Ако имаше сатанинска политика и правил-
на политика, те биха насочвали и водили 
общността в едно измерение: животин-
ското и материално-социалното. Така е от 
гледна точка на политиката, която в исляма 
е определена за пророците, мир на всич-
ки тях, и за светите хора. Те желаят да на-
сочват народа си, народите, обществото и 
отделните хора и да   пътя за гарантиране 
на всички възможни лични и обществени 
интереси. 

Това положение съставя ядрото на мо-
рално-политическата доктрина на имам 
Хомейни. Етиката и политиката не са два 
автономни типа знание и два независими 
свята. Напротив, те са взаимосвързани, 
неразчленими елементи от цялостна ком-
плексна система на житейско поведение. 
Политиката е разклонение на етиката, а 
етиката е опора на политиката. Постига-
нето на целта за материалното и духовно-
то израстване на човека става възможно 
чрез ислямския закон, който разглежда 
в детайли всички аспекти и особености 
на човешкото съществуване и формули-
ра норми за всички житейски положения, 
включително и за частните случаи. Той е 
комплексен, гъвкав и многостранен.   

Според имам Хомейни „ислямът раз-
полага с правила и предписания, които 
обхващат цялостния живот на човека 
от раждането му до гроба”. Свещеният 
Коран и заветите на Пророка Мухаммед 
хвърлят светлина върху факти и събития 
от сътворението до Съдния ден и осведо-
мяват за природата, неведомото, небес-

“ Лозунгът за отделяне на 
религията от политиката 
и изискването ислямските 

учени да не се намесват в соци-
алните и политическите дела е 
формулирано и пропагандирано 
от империалистите. Само нере-
лигиозните хора повтарят това. 
Нима религията и политиката 
са били отделени през епохата 
на Пророка, Аллах да го благо-
слови и приветства? Нима са 
съществували две различни гру-
пи: от една страна, духовници 
и, от друга, политици и лидери? 
Нима политиката и религията 
са били отделени по времето на 
халифите – въпреки че са били 
незаконни водачи, – или при уп-
равлението на Повелителя на 
вярващите Аллах да е доволен от 
него? Нима са съществували две 
отделени една от друга власти? 
Подобни лозунги и твърдения се 
издигат от империалистите и 
техните политически агенти, 
за да се предотврати участието 
на религията в управлението на 
света и на мюсюлманското об-
щество.
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ния свят. Ислямът е глобална доктрина и 
програма за действие. Неговите закони 
произтичат от единния Божи закон. За-
това и политиката не може да се откъсва 
и разграничава от останалите елементи 
на универсалната система. Нещо повече, 
имам Хомейни отъждествява религиоз-
ната етика с политиката:

Ислямските етични предписания са 
също и политически. Кораничната дог-
ма, според която всички вярващи са бра-
тя, е едновременно и етична норма, и 

социален, и политически закон. Ако вяр-
ващите от различните школи в исляма и 
убедените в съществуването на Бог и в 
посланието на ислямския Пророк, Аллах 
да го благослови и приветства, са като 
родни братя, и всеки отделен човек оби-
ча другия, тогава това означава велик 
ислямски морал с дългосрочни послед-
ствия, но и социално предписание с ве-
лики социални последствия.       

Накратко, имам Хомейни е убеден в 
единството на етика и политика, което 
според него е очевидно и не се нуждае 
от доказателства. Реалността обаче 
свидетелства за ширещо се беззаконие, 
тирания, популизъм, наглост в личния и 
социалния живот. За да се противопос-
тави и устои на разложението, истин-
ският ислямски ръководител трябва 
да се придържа строго към етичните 
принципи и да не допуска лъжа, каквото 
и да му струва това. n

“ Ако приемем, че същест-
вува човек, който води 
правилна политика, тя 

ще представя само едно измере-
ние от политиката, отредена 
да се изпълнява от пророците, 
мир на всички тях, и от свети-
те хора (аулия), а сега – от  ис-
лямските учени (уляма). Човек 
не е едноизмерим. Обществото 
също не е едноизмеримо. Човек 
не е животно, чиято единстве-
на грижа е храната и яденето. 
Ако имаше сатанинска полити-
ка и правилна политика, те биха 
насочвали и водили общността 
в едно измерение: животинско-
то и материално-социалното. 
Така е от гледна точка на по-
литиката, която в исляма е оп-
ределена за пророците, мир на 
всички тях, и за светите хора. 
Те желаят да насочват наро-
да си, народите, обществото и 
отделните хора и да прокарват 
пътя за гарантиране на всички 
възможни лични и обществени 
интереси. 

“ Ислямските етични 
предписания са също и по-
литически. Кораничната 

догма, според която всички вяр-
ващи са братя, е едновременно и 
етична норма, и социален, и по-
литически закон. Ако вярващите 
от различните школи в исляма и 
убедените в съществуването на 
Бог и в посланието на ислямския 
Пророк, Аллах да го благослови и 
приветства, са като родни бра-
тя и всеки отделен човек обича 
другия, тогава това означава ве-
лик ислямски морал с дългосроч-
ни последствия, но и социално 
предписание с велики социални 
последствия.  
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Афганистан: перспективи за 
мирно разрешаване на конфликта 

Мути’алла Таеб 
“Ал Джазира”

Месеци наред в общественото прос-
транство се говори за трудностите при 
разрешаване на конфликта в Афганистан 
с военни действия и за необходимостта 
от диалог и преговори с талибаните. В 
международните доклади се споменава 
за влошаване на сигурността,  разширя-
ване полето на бойните действия и за на-
растване броя на цивилните жертви.

Време и причини
Почти не минава ден, без да чуем ко-

мандването на НАТО, западните полити-
чески и военни лидери и академичните и 
научни експерти да говорят за мирното 
разрешаване на задълбочаващата се криза 
в Афганистан като алтернатива на воен-
ните действия. Войната започна да изто-
щава Запада както физически, така и ду-
ховно. Това може да доведе до провала на 
пакта в първата мисия извън географски-
те му граници. Според казаното от пре-
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зидента Хамид Карзай афганистанското 
правителство в продължение на две годи-
ни непрекъснато е отправяло призиви за 
диалог с талибаните, като последния път 
това е било през септември, точно пре-
ди Саудитска Арабия да бъде обявена за 
посредник в преговорите. В свещения за 
мюсюлманите град Мека се събраха вис-
шестоящи служители от афганистанско-
то правителство и лица, приближени на 
талибаните, заедно с Ислямската партия 
под ръководството на Хекматияр. Тали-
баните отрекоха лицата, присъствали на 
срещата, да са техни представители и по-
ставиха отново условието да бъдат изтег-
лени чуждите сили от Афганистан преди 
началото на какъвто и да е било диалог. 
Западът от своя страна настоява талиба-
ните да се отделят от „Ал Кайда”, както 
и да се спре войната, считана за основна 
пречка за мирни преговори. Това според 
него са важни условия за провеждането 
на сериозен диалог. Все повече се говори 
за необходимостта от мирно разрешава-
не поради наличието  на група  фактори, 
най-важните от които са:

- западни и международни доклади, 
даващи сведения за влошаване на сигур-

ността, обхващащите все по-голям ма-
щаб бойни действия, увеличаване броя 
на военните оперции и броя на жертвите 
сред цивилното население;

- международни доклади, в които се 
посочват  слабостта на управляващия 
режим, ширещата се сред държавните 
организациии корупция, нарастващото 
съмнение и недоверие в правителството 
сред гражданите;

- провалът на международната общ-
ност да подготви и обучи националните 
служби за сигурност (полиция и войска), 
за да поемат в свои ръце гарантирането 
на сигурността;

- неспазване обещанията да бъде въз-
становена инфраструктурата на страна-
та, както и други големи проекти;

- неуспехът на държавните и междуна-
родни организации да ликвидират произ-
водството и търговията с наркотици;

“ Според казаното от пре-
зидента Хамид Карзай 
афганистанското прави-

телство в продължение на две го-
дини непрекъснато е отправяло 
призиви за диалог с талибаните, 
като последния път това е било 
през септември, точно преди Са-
удитска Арабия да бъде обявена 
за посредник в преговорите.
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- прехвърляне на бойните действия и 
на територията на Пакистан (между дви-
жението на талибаните и пакистанската 
армия) в районите на племената и до-
лината Суат в провинция Сархад, както 
и продължаващите американски атаки 
срещу цели на „Ал Кайда” и талибаните, 
намиращи се на пакистанска територия;

- връщане на Народната партия начело 
на властта, оттеглянето на генерал Пер-
вез Мушараф от управлението на Пакис-
тан и назначаването на Асиф Зардари за 
президент;

- световната финансова криза, която 
нанесе сериозни щети не само на САЩ и 
Европа, но и на нестабилната пакистан-
ска икономика;

- разногласията между Русия и Запада 
за кризата в Грузия, както и за натиска 

на Русия върху НАТО и САЩ в отговор 
на разполагането на американски систе-
ми за противоракетна отбрана в Източна 
Европа; 

- след създаване на съветите и огра-
ничаване дейността на „Ал Кайда” с по-
мощта на сунитските среди в Ирак бе 
постигнато сравнително по-добро ниво 
на сигурност. Съществуват планове за 
изнасяне на този опит след извършване 
на необходимите корекции в Афганистан 
и Пакистан;

- изборите за президент в САЩ, в кои-
то на Афганистан е отредено специално 
място – съществува убеденост, че трябва 
да се увеличи броят на американските 
сили там. Като цяло новата американ-
ска позиция зависи от резултатите от 
изследванията и всеобхватните планове, 
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разработени от генерал Дейвид Петриъс, 
главнокомандващ американските сили в 
Близкия изток и Северна Африка;

- обстоятелствата, свързани с иранска-
та ядрена програма, и слухът, че целта на 
нормализирането на положението в Аф-
ганистан е да се упражнява натиск върху 
Иран през източната му граница.

Мирното решение:  
представи и позиции
Вълната от из-

явления на Запад 
повдигна много 
въпроси за вероят-
ните сценарии за 
мирно разрешава-
не на конфликта, 
което ще спре про-
ливането на кръв в 
Афганистан, особе-
но когато споразу-
мението, основава-
що се на принципа 
на мирно решение 
и преговори, личи 
ясно в позициите 
на всички страни 
в конфликта. Раз-
ногласието обаче 
се крие в предста-
вата на всяка стра-
на за подобно решение и предишните 
условия, които понастоящем изглеждат 
невъзможни за изпълнение. Това кара 
всички онези, които следят ситуацията в 
Афганистан, да се съмняват в постигане-
то на какъвто и да е било ясен напредък 
относно мирното разрешаване на криза-
та в близко бъдеще.

Въпреки песимистичните прогнози 

има вероятност за някакъв напредък в 
тази насока, но при определени условия 
и обстоятелства, благоприятстващи пос-
тигането на примирие в рамките на ця-
лостното разрешаване на проблема, ко-
ето може да изведе НАТО от сегашното 
трудно положение. Като цяло в западните 
концепции за мирно решение се говори 
за необходимостта от започване на диа-
лог с талибаните и другите опозиционни 

въоръжени групи-
ровки, за опита да 
бъдат присъедине-
ни към управлява-
щия режим, както 
и за настояването 
за тяхното отделя-
не от „Ал Кайда”. В 
изявленията на за-
падните политиче-
ски и военни лиде-
ри не се споменават 
подробности, но те 
вероятно ще бъдат 
оповестени в нача-
лото на диалога. В 
момента основно 
вниманието е съ-
средоточено върху 
трудността и невъз-
можността за воен-

но разрешаване на конфликта в близки 
срокове, както и върху  необходимостта 
от политическо решение в условията на 
цялостно преразглеждане на военната, 
политическата и икономическата пози-
ция за присъствието на НАТО и амери-
канските военни сили в Афганистан. 

Тези изявления бяха съпроводени от 
голяма медийна кампания на Запад, от-
крито подкрепяща тази насока. В репор-

“ Съществува идея за пре-
разпределяне на властта 
между провинциите и 

столицата, но вероятността 
тя да се осъществи е малка и е 
твърде рано да се говори за нея. 
Принципът на диалога и прего-
ворите с въоръжената опозиция 
получи широка подкрепа от опо-
зиционните партии и групиров-
ки. Тази насока бе одобрена и от 
опозиционния блок “Национален 
фронт”, управляван от бившия 
президент Бурхануддин Рабба-
ни, в който участват голям брой 
партии на бивши военни, кому-
нисти, националисти и либера-
ли.
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тажите на кореспондентите, докладите 
на експертите и наблюдателите за ситу-
ацията в Афганистан непрекъснато се 
споменава за трудното положение на за-
падните военни, попаднали в капана на 
„афганистанското блато”. Ползата от за-
падното присъствие в страната поставя 
много въпроси. Говори се, че талибани-
те воюват, за да накарат чуждите военни 
сили да напуснат 
страната, и че ре-
ално те не пред-
ставляват сериозна 
заплаха за интере-
сите на Запада, при 
условие че прекъс-
нат връзките си с 
„Ал Кайда”. 

Афганистанско-
то правителство на-
чело с президента 
Карзай от известно 
време прави оп-
ити за намиране 
на мирен изход от 
кризата заедно с 
талибаните и Ис-
лямската партия, оглавявана от Гулбудин 
Хекматияр, бивш министър-председател 
на Афганистан. Правителството стана 
доста по-активно в тези свои опити с 
наближаване на президентските избори 
през лятото на 2009 г. и този факт накара 
някои да смятат тази активност за част 
от плана на екипа на президента Карзай 
за гарантиране на победа в изборите - и 
всичко това на фона на слуховете и меж-
дународните доклади за спадане попу-
лярността на президента и неуспеха на 
управляващите да изпълнят обещаното 
от тях. 

Концепцията на правителството за 
решаване на проблема е също неясна и 
непълна. Призивите се ограничават само 
до приемането да се седне на масата 
за преговори, но това засега се отхвър-
ля от талибаните и Ислямската партия. 
Съществува идея за преразпределяне на 
властта между провинциите и столица-
та, но вероятността тя да се осъществи 

е малка и е твърде 
рано да се говори 
за нея. Принципът 
на диалога и пре-
говорите с въоръ-
жената опозиция 
получи широка 
подкрепа от опози-
ционните партии и 
групировки. Тази 
насока бе одобрена 
и от опозиционния 
блок “Национален 
фронт”, управляван 
от бившия прези-
дент Бурхануддин 
Раббани, в кой-
то участват голям 

брой партии на бивши военни, комуни-
сти, националисти и либерали.

Диалог с талибаните?
Парламентът, Съветът на старейши-

ните и Племенният съвет за мир меж-
ду племената в Пакистан и Афганистан 
призоваха правителствата на двете дър-
жави за диалог с талибаните.

За разлика от тях талибаните и Ислям-
ската партия отказват какъвто и да било 
диалог, докато има чужди сили в страна-
та. Това стана ясно в реч на молла Омар 
в отговор на преговорите в град Мека. 

“ Въпреки че талибаните 
отрекоха участниците 
в срещата да са техни 

представители, подобно съби-
тие даде възможност за реша-
ване на кризата в Афганистан 
по мирен път. Според оптимис-
тично настроените наблюда-
тели посредничеството на Сау-
дитска Арабия се явява един от 
най-важните елементи за успех, 
тъй като кралството поддър-
жа близки отношения едновре-
менно с талибаните, Пакистан 
и САЩ.



33

прогнози

Това, което той обеща, бе гарантиране на 
безопасен коридор за изтегляне на запад-
ните окупационни войски от Афганистан 
и заповяда на поддръжниците си да за-
силят военните действия и терористич-
ни актове и атентати, за да постигне тази 
цел. Подобно е и становището на Ислям-
ската партия, публикувано в електронно-
то издание на партийния вестник „Шаха-
дат” - въпреки че допускат възможността 
за провеждане на диалог, както и преди 
посредничеството на Саудитска Арабия, 
но при условие, че преговорите са про-
зрачни и без влиянието на Запада, както 
и първата точка от диалога да бъде изтег-
лянето на окупационните военни сили от 
Афганистан.

Сред призивите на Запада за необходи-
мостта от диалог и повтарящите се мол-
би на правителството да се седне на ма-
сата за преговори в средата на септември 
в град Мека се проведе среща, на която 
се събраха приближени на талибаните, 
като например министърът на външните 
работи на талибаните Уакил Ахмад Му-
тауакил и посланикът им в Исламабад и 
бивш затворник от “Гуантанамо” Абдул 
Салам Заеф, както и висшестоящи ръко-
водители на правителството и предста-
вители на Ислямската партия.

Въпреки че талибаните отрекоха учас-
тниците в срещата да са техни представи-
тели, подобно събитие даде възможност 
за решаване на кризата в Афганистан по 
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мирен път. Според оптимистич-
но настроените наблюдатели 
посредничеството на Саудитска 
Арабия се явява един от най-ва-
жните елементи за успех, тъй 
като кралството поддържа близ-
ки отношения едновременно с 
талибаните, Пакистан и САЩ.

Що се отнася до мястото на 
Саудитска Арабия в политиката 
и религията на ислямския свят, 
то тя се стреми да ръководи про-
ектите за мирно разрешаване на 
кризите в него. Нейното жела-
ние е да ограничи влиянието на 
Иран в региона и това е една от 
причините да поеме инициатива-
та в Афганистан. Вероятно този 
страх ще накара Иран да откаже 
да води какъвто и да било диа-
лог с талибаните и терористите 
в Афганистан, както и да търси 
мирни решения, които да спомо-
гнат за връщането им към управляващия 
режим, считайки това за катастрофа за 
свободите и демокрацията.

За момента Пакистан играе най-го-
ляма роля за излизане от кризата. Ясно 
е, че Исламабад, който води на своя те-
ритория сражения срещу групировки на 
пакистанските талибани, категорично не 
желае да оказва натиск върху талибани-
те в Афганистан, без да получи нещо в 
замяна. Вероятно Пакистан ще изиграе 
важна роля за мирното решение, гаран-
тиращо стратегическите му интереси в 
региона. Ако трябва да се говори за бъде-
щето на това мирно решение на кризата 
в Афганистан, то можем да очертаем две 
основни насоки въпреки многото неясни 
моменти около проекта, осъществяван с 

посредничеството на Саудитска Арабия, 
и мирните преговори като цяло.

Гледните точки
Оптимистична: Разглежда възмож-

ността за политическо решение, при кое-
то американските атаки срещу центрове 
на „Ал Кайда” в Пакистан ще продължат 
и целта е да се ограничат ролята и актив-
ността на „Ал Кайда” там. Възможно е с 
продължаване на бойните действия меж-
ду пакистанските войски и талибаните 
в Пакистан в долината Суат, Баджур и 
Уазиристан афганистанските талибани 
да изпаднат в затруднено положение, 
що се отнася до политическа подкрепа в 
Пакистан, и това може да ги накара да 
приемат мира чрез посредничеството на 
Саудитска Арабия и Пакистан. Тази въз-



можност зависи от евентуални различия 
между отделните фракции на талибаните 
и въоръжените опозиционни групиров-
ки в Афганистан за бъдещото положе-
ние в страната, дори ако всички те водят 
сражения срещу чуждите военни сили. 
Това увеличава броя на гледните точки 
и възможностите сериозно да се търсят 
мирни решения, които основно зависят 
от желанието на Запада за успокояване 
на ситуацията там. Посредници като Са-
удитска Арабия и Пакистан също увели-
чават шансовете за диалог и преговори.

  Песимистична: Гради се основно на 
хипотезата, че талибаните ще отхвърлят 
всички предложения за диалог, ако чуж-
дите войски са там, условие, което труд-
но може да се приеме както от НАТО, 
така и от Вашингтон. Това условие е не-
изпълнимо, както и условието  на пра-
вителството в Кабул и на НАТО талиба-

ните да прекъснат връзките си с 
„Ал Кайда”. Тази гледна точка е 
свързана с хипотезата, че тали-
баните са в много по-добра бой-
на форма, откогато и да е било, и 
ако продължават да водят сраже-
ния срещу силите на НАТО и по-
добрят тактиката си на водене на 
бойни действия, то вероятно ще 
постигнат целите си без прего-
вори, защото всички показатели 
сочат, че САЩ и НАТО са изпра-
вени пред реална криза при во-
денето на войната в Афганистан 
заради огромните средства за 
финансирането й и сериозните 
човешки и материални загуби на 
фона на кризата, която преживя-
ват в момента.

Тук изключваме възможност-
та талибаните да предадат оръжията си 
или да прекратят войната, за да получат 
няколко министерски поста в столицата 
или административни длъжности в про-
винциите (тяхната дейност е съсредото-
чена главно на юг и на запад), наред с 
трудностите, които среща процесът на 
разделяне на властта в страна с толкова 
много етнически групи.

Между оптимизма и песимизма от-
носно бъдещето на мирното разрешава-
не на конфликта, никой не се съмнява, 
че помощта за афганистанския народ 
скоро ще бъде спряна, както и че всеки 
изминал ден отдалечава тази страна от 
възможността да осъществи мечтата си 
мирът, съгласието и благоденствието да 
бъдат възстановени. Въпреки че невед-
нъж страната успя да победи агресори-
те и окупаторите, тя не можа да вкуси от 
плодовете от тази свобода. n 35
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Китай  -  победител 
в новата икономика?

Захари Карабел, 
“Уолстрийт джърнъл”

Новодошлата администрация на Обама ще 
се изправи срещу огромни предизвикател-
ства, но глобалният икономически крах вече 
не е предстоящ. Може и да има краткосрочна 
утеха за пазарите и Main Street. След като по-
гледнаха надолу към бездната, правителства-
та по света изглеждат решени да се справят с 
основните проблеми. Срещата на Г-20 в края 
на миналата година беше само началото на дъ-
лъг и конструктивен процес на преустройство 
на глобалната система. В новата система Съ-
единените щати ще продължат да  бъдат най-
мащабната икономика, но вече няма да бъдат 
единственият решаващ фактор за глобалното 
финансово здраве. Новите победители ще са 
капиталът в брой и Китай.  

Тези без капитал  
в брой са в опасна ситуация
Десетки милиони собственици на домове 

и имоти в САЩ, Европа, региона на Залива 
и Азия видяха как стойността на имотите им 
рязко се понижава. Те или имат неизплатена 
ипотека, или недостатъчен доход да погасяват 
плащанията. Пенсионните планове бяха по-
метени от 50% скок в ликвидацията на иму-
щество из целия свят. Милиони работници са 
загубили или са на прага да загубят работата 
си. Отчетите на американското правителство 
ще бъдат още по-обременени с дългове. Но 
всяка криза създава възможности – или поне 
така гласи старата китайска пословица. Този 
път не е изключение и Китай ще се окаже по-
бедител. Както става ясно от неговия стиму-
лиращ пакет от 600 милиарда щатски долара, 

Кризата създава възможности, гласи китайска пословица  
Захари Карабел е известен американски икономист, историк и фи-

нансов анализатор. Получава образованието си в престижни универ-
ситети като “Колумбия”, “Оксфорд” и “Харвард”, където през 1996 г. 
получава докторска степен. 

Карабел е президент на “Ривър туайс рисърч”, където анализира 
тенденциите в икономиката и политиката. Той е старши съветник 
в областта на социалноотговорния бизнес. Бил е изпълнителен вице-
президент, завеждащ маркетинга и главен икономист на “Фред Ол-
джър мениджмънт”, инвестиционна компания, намираща се в Ню 
Йорк. Работил е за „Зеления фонд”, който се основава на идеята, че 

печалбата и устойчивото развитие са свързани и съвместими. 
Анализите на Карабел излизат на страниците на „Ню Йорк таймс”, „Лос Анджелис 

таймс”, „Форийн афеърс” и „Нюзуик”. Съвсем наскоро излезе новата му книга - Peace 
be upon you. The story of Muslim, Christian and Jewish Coexistence. Разглеждайки истори-
ята на отношенията на съжителство и конфликти между мюсюлмани, християни и 
евреи, Карабел търси пътя към мира в объркания съвременен свят. 

Носител е на редица награди.



37

прогнози

оповестен наскоро, онези, които имат капитал 
в брой, могат да си купят спасение в тази гло-
бална криза, а Китай има много. За измина-
лите пет години глобалната икономика беше 
движена от кредита, като капиталът в брой 
като валута беше избутан в страни. С евтин 
кредит сделките стават по-скъпи, а оценките 
- по-високи до момента, в който някои сдел-
ки бяха на прага да бъдат оценявани толкова 
внимателно, колкото и търговията с монопо-
ли. Сега кредитът е евтин, но не е лесно дос-
тъпен. Новите правителствени регулации и 
вътрешни рискови правила ще означават, че 
кредитът няма да се отпуска толкова фривол-
но. В света има по-голямо изтичане на пари в 
брой, отколкото хората си мислят. Проблемът 
за САЩ  и до известна степен за Европа е, че 
тези пари сега са на неизвестни места, някои 
от които - както ни напомни Джон Маккейн 
по време на предизборната кампания - могат 
да бъдат намерени в страни, които „не ни оби-
чат много”. През миналата година Световният 
институт “Маккинси” направи оценка на све-

товните активи, която  включва банкови депо-
зити, ценни книжа, акции и частни ипотеки. 
Тази оценка констатира около 167 трилиона 
щатски долара по света в края на 2006 г. Тази 
стойност е значително по-малка сега, но ве-
роятно надвишава трикратно БВП на света и 
разкрива солиден запас от гориво за икономи-
ческа активност. Десетки трилиони неинвес-
тирани пари (не в книжа и полици) остават в 
голямата си част неизползвани. Онези, които 
ги притежават, ги пазят, без ясна представа за 
кратките срокове. Когато нещата се уталожат, 
този капитал ще бъде цар. Някои капитали в 
брой ще бъдат изцяло  използвани за частна 
печалба, например от инвеститорите лешояди 
в недвижимо имущество в Южна Флорида. 
Те ще изкупят на безценица неизползваните, 
нежелани и непродадени апартаменти. Такива 
капитали в брой допринасят малко за увели-
чаване на благоденствието в обществото. Но 
други вложения на капитали в брой ще до-
принесат. Само корпорациите в САЩ може би 
имат резерв, достигащ до един трилион щат-
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ски долара, и ще започнат да се възползват от 
сделките на фона на пазарната катастрофа. С 
голяма вероятност те ще наложат по-предпаз-
ливо движение на капитала в брой в бъдеще. 
Това не означава, че всички сделки ще са ус-
пешни, но 

доверието в капитала в брой 
ще смекчи прекомерната  
алчност и спекулации 
Суверенните имуществени фондове имат 

капитал в брой. След като изгоряха в някои 
от сделките си в края на миналата година, те 
са станали по-строги. Но все още притежа-
ват трилиони и имат 
твърдо намерение да 
инвестират тези пари 
с оглед на бъдеща 
възвращаемост, както 
демонстрира  скорош-
ната инвестиция на 
Абу Даби в Barclays 
и саудитският принц 
Алауид, който повиши 
процента си до 5% от 
потъналите в дълбо-
ка депресия акции на 
Citigroup. Частните 
ипотеки и ограничени-

те фондове също имат 
реки от пари. Чуваме 
за фалити, но толкова 
често чуваме и за фон-
дове, които издържат 
на бурята. В следващи-
те няколко години тези 
попечители на частния 
капитал вероятно ще 
играят ролята на риско-
ви капиталисти, търго-
вци банкери и брокери 
заедно. Те ще ползват 
по-малко заети средства 
(по избор или необходи-
мост) и ще залагат пове-
че собствената си кожа 
в играта, което винаги е 

добра причина да размислите и да проверите 
предположенията си. Тогава е ред на Китай. Да, 
балансът на силите в срещата на върха на Г-20 
се премести към Русия, Бразилия и стотиците 
й трилиони резерви, Саудитска Арабия и бога-
тата, макар и все още в икономическа рецесия 
Япония. Но Китай остава в група сам със себе 
си. С два трилиона щатски долара резерв само 
на централната банка Китай е с голям капи-
тал в брой и почти без дългове. Това е вярно не 
само за правителството, но и за много отдел-
ни личности. Понеже няма зрял пазар на ценни 
книжа и валутата остава неконвертируема, 

процентът на спестя-
ванията на отделни 
личности приближава 
50%. Със сигурност в 
много китайски гра-
дове има спекулати-
вен скок в цените на 
имотите и те скачат 
до небето.  Като цяло 
позицията на Китай 
е изключително висо-
ка и зависимостта й 
от износа е по-малка, 
отколкото повечето 
предполагат. n

“ Но всяка криза създава 
възможности – или поне 
така гласи старата ки-

тайска пословица. Този път 
не е изключение и Китай ще се 
окаже победител. Както ста-
ва ясно от неговия стимулиращ 
пакет от 600 милиарда щатски 
долара, оповестен наскоро, оне-
зи, които имат капитал в брой, 
могат да си купят спасение в 
тази глобална криза, а Китай 
има много. 
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Facebook, политиката и 
ислямската идентичност 

Станимир Иванов

Известно е, че Рамаданът 
е свят месец за мюсюлма-
ните. В него те се обръщат  
към вярата и семейството. 
Но в последно време мю-
сюлманите се обръщат и 
към сайта за социални кон-
такти Facebook.com, който 
хоства  групи като напри-
мер Готови ли сте за Ра-
мадан?. Разбира се, добро-
желателите на Рамадана са 
сред милионите активни 
потребители и само една от 
хилядите групи, посветени 
на всичко - от иконата на  
поп културата Мадона до 
неотложните екологични тревоги като глобал-
ното затопляне. Нараства и броят на

групите във Facebook,  
посветени на исляма

мюсюлманската идентичност, арабското об-
щество и Близкия изток. Тези групи постоянно 
търпят актуализация в този 24-часов форум  и 
превръщат Facebook в утвърдена част на духа 
на XXI век. Facebook представлява глобална-
та култура, в която групи и хора от целия свят 
участват на равни начала. Основан през 2004 
г. от студенти от университета “Харвард”, Fa-
cebook позволява на членовете си да си съз-
дадат профил, да споделят лична информация 
и да общуват помежду си. Facebook улеснява 
споделянето на информация  „чрез социална-
та графика, дигиталната карта на социалните 
контакти на хората с реалния свят”. Прило-
жения като  “Снимки”, “Бележки”, “Групи”, 

“Събития” и “Получени съобщения” позво-
ляват на потребителите с лекота да организи-
рат онлайн идентичността си и социалните си 
отношения, което може би е една от ключо-
вите причини хората да прекарват дневно по 
двайсет минути в сайта, както comScore, ли-
дер в отчитането на интернет потреблението, 
наскоро съобщи. Facebook включва и игрива-
та тема Poke, която компанията обяснява, каз-
вайки: „Мислехме, че ще е готино да имаме 
тема без определена цел.” Някога резервиран 
за студенти от Бръшляновата лига и още ня-
колко избрани училища в района на Бостън, 
през първата си година  Facebook вече се е раз-
раснал и включва  над един  милион потреби-
тели. Днес с членство достъпно навсякъде по 
света (Facebook отвори  „врати” за масовата 
публика през септември 2006) Facebook  има 
над 52,2 милиона посетители от всички кра-
ища на света, 270% увеличение от юни 2006  
до юни 2008  година. Facebook също е и най-
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голямото приложение за снимки в Web прос-
транството, което съхранява над 2,7 милиар-
да снимки в сайта. В крак с международните 
тенденции, Facebook  увеличи популярността 
си в арабския свят заедно с някои други сай-
тове за социални контакти, по-тясно съобра-
зени с арабската публика. “Алекса”, компания 
за Web информация, докладва, че Facebook е 
най-популярният сайт в Ливан и е четвърти 
по популярност в Египет - онлайн изданието 
на  ежедневника Al Ahram („Пирамидите”) е 
на 20-о място по популяр-
ност в страната, а Masry 
Al Youm („Египтянинът 
днес”) е на 36-о място. 
Facebook е също и осми-
ят по посещаемост сайт 
в Сирия и 15-и по попу-
лярност в Саудитска Ара-
бия. Египет се нарежда 
5-и по брой на активните 
потребители във Face-
book извън САЩ, Кана-
да и Обединеното крал-
ство, отстъпвайки само 
на Австралия, Норвегия, 
Южна Африка и Швеция. 
Подобно на пазарите в 
мюсюлманските страни 
- социални и търговски 
центрове в миналото, Fa-
cebook предлага форум, 
социален център за обмен 
на клюки, идеи, стоки и 
дори политически възгле-
ди. Този свободен обмен 
на мнения може да изобилства от конфликти 
и враждебност, но предлага и среда за изра-
зяване на вяра, социални беди и укрепване на 
общността. „Facebook групите”, тематичните 
страници, към които хората могат да се присъ-
единят, като добавят имената си към груповия 
списък и участвайки в груповия форум, изо-
билстват, посветени на теми от мюсюлман-
ския и арабския свят и са разнообразни като 
регионите, които тези теми засягат. Напри-

мер групи като “ОБИЧАМ ПРОРОКА МОХА-
МЕД,  МЮСЮЛМАНИН СЪМ И СЪМ ГОРД” 
се множат и печелят хиляди членове, както 
правят и много колежански групи на Мюсюл-
манската студентска асоциация. За жалост на 
някои от потребителите на Facebook обаче не 
всички групи, които пускат  религиозни  съоб-
щения, подкрепят толерантните и миролюби-
ви възгледи. Наскоро създаването на Facebook 
групата “М**ната му на исляма” предизвика  
противоречие и доведе до  формирането на ад-

ски популярна група като  
“Петиция: ако „М**ната 
му на исляма” не бъде за-
творена... ние напускаме 
facebook”, категорично и 
ясно обявила се 

срещу групата 
„М**ната  
му на исляма”
групата „Срещу „М**-
ната му на исляма” ли 
сте?  Присъединете се 
тук” и други. Facebook 
в никакъв случай не се 
ограничава до сферата на 
религията. Дебатът, диа-
логът и искреният обмен 
на идеи за социално-поли-
тическия живот на араб-
ските страни е впечатля-
ващ. Групи, посветени на 
теми, вариращи от силно 
политически - Free Ayman 
Nour Group - до групи с 

по-причудливи  наклонности като Bring Red 
Hot Chilly Peppers to Syria свидетелстват за 
многообразието и разнообразието от гледни 
точки във Facebook. В регион, където цензу-
рата на печата съществува в различни степени 
и обществените медии често са контролира-
ни от държавата,  онлайн светът все повече се 
превръща в съществен форум за изказването 
на гледища на несъгласие и публикуване на 
пренебрегнати новинарски истории. Важност-

“ Някога резервиран 
за студенти от 
Бръшляновата лига 

и още няколко избрани учи-
лища в района на Бостън, 
през първата си година  Fa-
cebook вече се е разраснал и 
включва  над един  милион 
потребители. Днес с член-
ство достъпно навсякъде 
по света (Facebook отвори  
„врати” за масовата пуб-
лика през септември 2006) 
Facebook  има над 52,2 ми-
лиона посетители от всич-
ки краища на света, 270% 
увеличение от юни 2006  до 
юни 2008  година. 



та на онлайн, на алтернативните медийни из-
точници беше демонстрирана  в отразяването, 
коментара и фотожурналистиката, които бло-
гърите предоставят на международната общ-
ност по време на ливанско-израелската вой-
на през 2006. В политически климат, в който  
журналистите са критикувани, че подкрепят 
противоположни  становища,  и блогърите  
попадат в затвора, какъвто беше скорошният 
случай в Египет с присъдата на журналиста  
Ибрахим Ейса и арестът на блогъра Абдул Ка-
рийм Сюлейман, Facebook  може би все още 
лети под нивото на радара, предлагайки  друга 
среда за даване на гласност на гледни точки,  
които се потулват от обществените медии. За 

сравнение, Facebook си 
е проправил път в об-
щоприетата политика 
в Съединените щати. 
Приложение, наречено  
“Американска полити-
ка”, позволи на канди-
датите за президенти, 
членовете на Конгреса 
и щатските губернатори 
да създават профили, 
до които всеки Face-
book потребител, който 
е изтеглил приложение-
то, имаше достъп. Тези 
приложения позволяват 
на потребителите и да 
подкрепят кандидатите. 
Барак  Обама водеше  
по брой на привърже-
ниците и във Facebook - 
146 611. Джон Маккейн 
имаше 10 658 привър-
женици във Facebook.  

Докато извън Амери-
ка понастоящем  не съ-
ществува приложение 
за политици, политиче-
ските фигури от араб-
ския свят не липсват 
напълно от Facebook. 

Саад Рафик ал Харири, 
новодошлият на ливанската политическа сце-
на син на убития бивш министър-председател 
на Ливан Рафик Харири, например има про-
фил във Facebook. За разлика от американски-
те политици профилът на Харири е достъпен 
само за хора, на които той позволява да го 
видят. Може би един ден президентът Хосни 
Мубарак ще има собствен профил във Face-
book и стена, на която всеки  ще може да на-
пише коментар, а членовете на групата Free 
Ayman Nour могат да се разгневят... или дори 
да го цапардосат. n

(По материали 
на „Такрир”, Вашингтон) 41
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Четвъртък вечер, 
18 декември:  
бежанският лагер 
Ал Фара
 Днес изминах една част 

от трасето, което чаках с не-
търпение, и не съм разоча-
рован. Градчето Аз Забабда 
започва да се разбужда, сре-
щам двама души, които ще 
придружат мен и моето ма-
гаре през хълмовете и доли-
ната през следващите някол-

ко часа. Недал ще бъде мой 
водач през следващите два 
дни. Джордж Ришмауи обича 
много да се разхожда из об-
ластта и е извършил задъл-
бочени изследвания относно 
библейските места. Двама 
палестински приятели, свър-
зани от очевидната им лю-
бов към земята. „Вървим по 
същите пътища, по които са 
минавали керваните хиляди 
години”, казва Джордж. „Да 
се върви из тези места и да 

се разговаря с хората е един-
ственият начин да се разбе-
ре това място.” Ние правим 
това: възрастен овчар, об-
легнат на своята гега, седнал 
на скалистия връх на хълма; 
шестте момчета от бежан-
ския лагер, които са върве-
ли мили наред, за да събе-
рат картофите, останали на 

 Пътят към Витлеем
Алим Макбул следва стъпките на Йосиф и Мария от Назарет до 

Витлеем в историята за раждането на Исус от Новия завет. Част 
втора от неговия дневник започва в палестински бежански лагер и 
приключва в израелско селище.*

* Продължение 
от брой 1 на 2009 г. 
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полето след събирането на 
реколтата; възрастната жена 
в традиционна палестинска 
носия, която простира пра-
нето си, заинтригувана от 
новите лица, минаващи през 
селото й. Между всичко това 
са огромните полета от спо-
койна, сякаш недокосната, 
провинция. През деня има 
период, когато не виждаме 
нито шосе, нито кола за по-
вече от три часа, нещо, което 
мислех за невъзможно в За-
падния бряг. На един хребет 
в близост до борова гора, 
убеден съм в това, магаре-
то се спира няколко пъти и 
вдига глава високо, за да се 
възхити на гледката. Разбира 
се, разговаряме за политиче-
ската ситуация и конфликта, 
но и Недал, и Джордж с удо-
волствие сменят темата, за 
да обсъдят подробно някое 
необичайно дърво, покрай 
което сме минали, показват 
ми останки от ханаански 
селища или обясняват защо 
дадена ферма е разположе-
на точно по този начин. В 
късния следобед стигаме до 
дома на Недал в Ал Фара 
(където ще прекарам нощта) 
и се разделям с Джордж. 
Лагерът Ал Фара е основан 
преди около 60 години, като 
е приютявал в палатки някои 
палестинци - или избягали 
от домовете си, или прину-
дени да напуснат - в година-
та на създаването на Израел. 
Но с течение на времето вре-
менното е заменено с усеща-
не за нещо постоянно, както 
и другите бежански лагери 

на Западния бряг, които сега 
изглеждат случайни бетонни 
градове. Домът на Недал е 
уютен, оживен от шестте му 
деца. Ако пиша в дневника 
си твърде късно, то това е, 
защото имах приятен (бил 
той и неразбираем) разговор 
с 13-месечно дете, докато 
цялата ми апаратура за запис 
е непрекъснато разхвърляна 
из всекидневната от 7- и 10-
годишни деца, които настоя-
ват да им бъде обяснен всеки 
компонент. По-рано, когато 
пристигаме, най-големият 
син на Недал, който е на 15, 
замислено ми подарява  mp3 
файл на рапър от Дженин, 
Абу Хатта, „Къде ми е мага-
рето?”. 

Петък сутрин,  
19 декември:  
бежанският лагер 
Ал Фара
Алем отговаря на въпро-

си, получени на уебсайта от 
читатели по целия свят.

Въпрос: Искаме да те 
питаме дали ще си вземеш 
друго магаре, след като ма-
гаре номер две бе върнато 
обратно на пропускателния 
пункт. Вероятно ще можеш 
да си вземеш местно мага-
ре, както Исус е направил 
на Цветница? Успех! Ще 
те следваме по целия път! 
Клас 4С (на възраст 8-9 
години), основно училище 
Frith Manor, Северен Фин-
чли, Лондон.

Отговор: Скъпи клас 4С, 
благодаря за предложението. 
Както вече виждате, имам 

си ново магаре. Тя е от село 
Ябад и работи във ферма там. 
Изглежда е доста специална, 
защото ми казват, че когато 
я натоварят с плодове и зе-
ленчуци във фермата, сама 
върви половин час до паза-
ра и когато свалят от гърба 
й цялата продукция, се връ-
ща отново сама до фермата! 
Надявам се, че заедно ще 
стигнем чак до Витлеем, ще 
видим!

В: Като мюсюлманин 
(съдя за това от името ти, 
извинявам се, ако греша) 
какво е Коледа за теб? 
Мо, Лондон, Обединеното 
кралство.

О: Здрасти, Мо. Моето се-
мейство винаги е празнува-
ло Коледа с пуйка, коледно 
дърво, подаръци (включи-
телно чорапите за подаръци) 
и др. Исус е основна фигура 
в исляма. Чета въпроса ти на 
Недал, моя домакин (мюсюл-
манин) тази вечер в бежан-
ския лагер Ал Фара. Казва, 
че за него Коледа е като пос-
лание за мир и напомняне за 
общите неща между нашите 
религии.

В: По колко мили на ден 
изминаваш? Сюзан, Уест 
Мидландс, Великобрита-
ния.

О: Здрасти, Сюзан. Зави-
си, но по план обикновено са 
10-13 мили (16-21 км) всеки 
ден. През първия ден малко 
се поувлякох и изминах око-
ло 17 мили (над 27 км) и на 
следващия ден съжалявах за 
това. За щастие, болката не 
трая много дълго и сега съм 
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добре. Решен съм да извървя 
пеш (и много рядко да яздя 
магарето) всяка стъпка, дори 
и ако трябва да съм на обез-
боляващи инжекции на Бъд-
ни вечер.

В: Хората добри ли са с 
теб? Или дали усещаш не-
гативни емоции някъде? 
Раян Пол, Кенора, Канада.

О: Хей, Раян! Като цяло 
хората по целия път са фан-
тастични. Като минавам  
през някои малки селца, къ-
дето чужденците са рядкост, 
понякога ме гледат доста 
странно, но хората са ви-
наги много гостоприемни, 
щом започнем да си бъбрим. 
В Дженин имах случай, ко-
гато един мъж започна да 
ми крещи, мислейки, че ще 
представя градчето му като 
изостанало (вероятно зара-
ди магарето с мен!). Имахме 
и малко спречкване с изра-
елските власти при преми-
наването на Западния бряг, 
затова трябваше да оставя 
магарето.

В: Дали Йосиф и Ма-
рия биха разпознали нещо 
по пътя през 2008 г.? Сали 
Дандо, Норфолк, Англия.

О: Сали, този въпрос и аз 
съм си го задавал многократ-
но по време на пътуването. 
Ако говорим за постройки, 
изградени от човек, спо-
ред вярванията в църквата 
„Благовещение” има остан-
ки от дома на Дева Мария, 
а в църквата „Св. Йосиф” 
- останки от дърводелската 
му работилница. В църква-
та “Буркин”, наричана още 

църквата „Св. Георги”, е 
пещерата, в която се пред-
полага, че Исус е изцерил 
прокажените. Говори се, че 
пещерата е била изцяло за-
печатана, с изключение на 
една шахта, през която са 
спускали храна на болни-
те, и това може да се види 
и днес. Мнозина вярват, че 
Исус е минал по този път 
и вероятно и Йосиф и Ма-
рия. Но за мен пейзажът ми 
дава най-осезаемата връзка 
с историята. Когато вървя в 
ден четвърти през хълмове 
и маслинови насаждения от 
християнското селище Аз 
Забабда до място, наречено 
Ал Фара (изминали са ня-
колко часа, без да видя кола, 
че дори и път), това е най-
добрият пример и е страхот-
но изживяване.

В: Можеш ли да видиш 
звездите вечер? Това е ва-
жно за пресъздаването 
на нощта с Витлеемската 
звезда, не мислиш ли така? 
Хорхе Енрике Телес Мос-
кера Хулиа, Перу (от “ВВС 
Мундо”).

О: Здрасти, Хорхе! Голям 
късметлия съм. Небето е без-
облачно всяка нощ и звез-
дите се виждат ясно. Абсо-
лютно си прав, наистина те 
допринасят за преживяване-
то. Не съм голям астроном и 
идея си нямам какво гледам. 
Обещавам да го проуча.

В: Какво очакваш най-
много с нетърпение? След 
като свърши, моля те, кажи 
ми какво беше най-инте-
ресното нещо. Том Римър, 

Вирджиния Уотър, Вели-
кобритания.

О: Том, за мен без съм-
нение  най-важни бяха два-
та прехода от Аз Забабда до 
Наблус, през Ал Фара и мал-
ките селца между тях, малки 
градове, без натоварено дви-
жение, без някакви особени 
политически пречки. Не бях 
разочарован от първия и се 
надявам да не се разочаро-
вам и от втория. След На-
блус вече ще е „по-трудно”. 
Надявам се да ти отговоря 
на втората  част от въпроса 
скоро.

Петък следобед,  
19 декември:  
близо до Наблус

(свалено от клипа в стати-
ята) На петия ден от наше-
то пътуване за Рождество 
Христово се наслаждавам 
на още прекрасни гледки. 
Магарето ми и аз  следваме 
пътя от лагера за бежанци 
Ал Фара през хълмовете на 
Западния бряг до Наблус, 
един от най-големите градо-
ве за Западния бряг, където, 
надявам се, ще можем да за-
вършим нашето пътуване за 
този ден. Може би гледка-
та е идилична, но местните 
хора споделят с мен, че ос-
новният проблем е свързан 
с недостига на вода. Казват, 
че нямат контрол върху во-
доизточниците, а ги контро-
лира окупационното израел-
ско правителство. Вече сме 
изминали половината път. 
Магарето ми се държи дос-
та добре. Оттук искаме да 
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стигнем до Наблус и след 
това през контролни пункто-
ве до Рамала и Йерусалим и 
накрая, надявам се, да успе-
ем да стигнем до Витлеем за 
Бъдни вечер.

Петък вечер,  
19 декември:  
Наблус
Това е може би най-изто-

щителният ден от цялото ни 
пътуване. Но съм щастлив да 
кажа, че ние (магарето и аз) 
сме преминали благополучно 
това, което местните успоко-
яващо наричат „пътуването 

на смъртта”. Затова празну-
вам, като си позволявам да 
ме нападне борец. Но за това 
по-късно.

 Денят ми започва със 
страхотна закуска в дома на 
моя водач Недал, в бежанския 
лагер Ал Фара. Всичко, което 
ядем, боб фава, хуммус, ма-
щерка, домати, краставици, 
яйца, се произвежда в близ-
ката ферма. Недал говори за 
работата си като координа-
тор в център за инвалиди. 
„В тази част на света много 
хора се срамуват, ако детето 
им е инвалид”, споделя той. 

„Преди пет или шест години, 
когато стартира проектът в 
Ал Фара, хората не искаха да 
си признаят, че имат дете ин-
валид, дори и да бяха наяс-
но с това. Не позволяваха на 
никой да види детето. Слава 
Богу, вече сме обучили хора-
та тук и нещата се променят, 
но получаваме малко подкре-
па.” След закуска синът на 
Недал, Абед, се присъединя-
ва към нас, когато се отпра-
вяме към хълмовете в посока 
Наблус. Нашата първа спир-
ка след няколко часа ходене 
е селцето Ал Бадан, където, 
както са ми казали, има пла-
нински извор и красив во-
допад. Операторът, Джими, 
често е ходил на извора като 
дете със семейството си (от 
Витлеем) и ни посреща там. 
Разочарованието се изпис-
ва явно на лицето му, когато 
виждаме, че изворът е бил 
ограничен до тънка струйка, 
а не водопад. Поканени сме 
на гости от един от селяни-
те, Абу Реяд, да пием кафе на 
терасата му. Колкото и иди-
лична да изглежда областта, 
недостигът на вода е огро-
мен проблем, особено когато 
засяга основния източник на 
препитание тук, земеделието. 
Абу Реяд и зет му Абу Хафиз 
са прекарали целия си живот 
тук и ни разказват, че недос-
татъчните валежи и лошото 
стопанисване са причината 
за техните беди. Оплакват се, 
че Израел като окупатор кон-
тролира по-голямата част от 
водните ресурси на Палести-
на и взема по-голямата част 
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от водата. Това ми напомня, 
че водата е един от ключови-
те въпроси в конфликта и ако 
сегашните климатични про-
мени в региона продължат 
в същата посока, проблемът 
може да се задълбочи, тъй 
като Израел разполага само 
с няколко водни източника. 
От Ал Бадан започва нашето 
„пътуване на смъртта”. На-
рича се така не само защото 
пътят е дълъг, стръмен, об-
сипан с камъни, с много из-
качвания, а може би и защото 
израелски снайперисти често 
използват планинските вър-
хове (Недал споделя, че пре-
ди няколко години един от 
неговите приятели, Закария 
– шофьор, е бил застрелян на 
това място, когато е спрял, за 
да слезе от автобуса в полите 
на най-голямата планина), но 
има и исторически причини. 
Пътят покрай билото на пла-
нината минава покрай мно-
го странна бяла скала, която 
стърчи от склона, подобно 
на огромен триъгълен трам-
плин. По време на Османска-
та империя според вярвания-
та тази скала е била използ-
вана за екзекуции, карали са 
хората да отидат до края на 
скалата, след това били бу-
тани и посрещали ужасната 
си смърт върху скалите в до-
лината, далеч под тях. Смра-
чава се, когато с последни 
усилия стигаме до Наблус, 
един от най-големите градо-
ве на Западния бряг и един от 
най-старите на света, наре-
чен Сихем в Библията. Скоро 
минаваме покрай разрушен, 

опожарен храм от сив камък, 
причина за напрежение дори 
днес. Това според евреите, 
но не според мюсюлманите 
и християните, е мястото, 
където е погребан пророкът 
Йосиф. В средата на 90-те 
години ужас предизвиква фа-
ктът, че Израел все още кон-
тролира достъпа до областта, 
независимо че е предадена 
под контрола на Палестин-
ската автономия. През 2000 
г. палестински младежи из-
ползват мястото като център 
за демонстрации срещу изра-
елската окупация, което води 
до сблъсъци с израелските 
войски там. През октомври 
същата година, срамен за ис-
торията епизод, 17 палести-
нци и един израелски войник 
са убити. Скоро след това ар-
мията се изтегля и няма по-
стоянно присъствие на мяс-
тото, което група палестинци 
опожаряват и ограбват. С по-
мощта на фенерче успявам 
да видя восък от свещи на 
малките стойки близо до цен-
търа на гробницата. Израел-
ската армия все още редовно 
ескортира еврейски поклон-
ници късно през нощта. Не-
дал се чувства неудобно на 
това място и затова тръгваме. 
Тук се сбогувам с него. Той 
е чудесен водач през хълмис-
тия път през последните два 
дни. Отправям се към стария 
квартал на Наблус и една от 
най-старите постройки – ба-
нята. Според надписа над 
вратата това място е постро-
ено 150 години преди раж-
дането на Христос. Какво 

по-подходящо място от това 
да отбележа изминаването на 
половината път и да си по-
чинат добре уморените ми 
крака от баня и салон за ма-
саж, които може би са били 
там по времето на Йосиф и 
Мария при тяхното пътуване 
на юг? Завързвам магарето и 
след минути вече си почивам 
в изградената от камък баня. 
Излизам от басейна и отивам 
за масаж при Хазем, мъжът, 
който ме посреща с арабско 
кафе при влизането ми. Ма-
сажът е малко повече от пет 
минути, но през това време 
ръцете на този кротък на вид 
възрастен човек със светка-
вична скорост успяват да на-
карат всяка става от гръбнака 
ми да изпука и да предизви-
кат болка от главата до пети-
те. Когато по-късно пия чай 
с моя мъчител, 61-годишни-
ят Хазем ми казва, че е бил 
шампион по борба и е бил 
на върха на славата си през 
1970 г., когато се е състеза-
вал из Близкия изток, пред-
ставлявайки Палестина. Пре-
листваме албумите му със 
снимки и изрезки от вестни-
ци. „Младите хора вече не се 
интересуват от спорт, казва 
той, не осъзнават, че спортът 
може да им даде достойнство 
в ситуация, когато е трудно 
да бъдеш достоен. Нищо не 
се постига само със седенето 
в кафенетата и по улиците.” 
Когато излизам от банята, 
магическото заклинание на 
Хазем започва да действа и 
мускулите ми се чувстват от-
лично.
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Събота вечер,  
20 декември: Шило
Решавам, че днес ще бъде 

денят, в който аз и магаре но-
мер три ще се разделим. Глед-
ката през последния етап от 
нашето пътуване е прекрас-
на, с изключение на някол-
кото трудни изкачвания през 
хълмовете дотук. За магарето 
територията също е непозна-
та и се налага да върви в бли-
зост до оживени магистрали, 
нещо, на което не е свикнало. 
Нашата последна сутрин за-
едно ще ни отведе на юг, през 
един от най-известните воен-
ни контролно-пропускателни 
пунктове на Западния бряг. 
Пунктът Хауара е един от 
малкото пътища, излизащи от 
Наблус, и по които на палес-
тинците се налага да минат, 
ако искат да отидат в градове 
от Западния бряг като Рамала, 
Витлеем и Хеброн. Ако ис-
кате да минете през пункта с 
кола, често се чака час, може 

би два, понякога дори повече.  
И преминаването пеша също 
става бавно, тъй като хората 
се редят на опашка  (мъжете 
от едната страна, жените от 
другата) под голям железен 
навес. След това, което сме 
преживели на първия изра-
елски пропускателен пункт 
през ден втори, пресофисът 
на армията е осведомен за на-
шия маршрут и график, за да 
се опитат да улеснят преми-
наването ни през пунктовете. 
Тъй като има опашка от коли 
и хора, ни отвеждат настрана 
и сме разпитани накратко от 
въоръжените войници. Щом 
като разрешението ни за пре-
минаване е потвърдено от во-
енната база, на нас (магарето 
и аз) ни позволяват да минем 
без особени трудности. Да 
имаш чуждестранен паспорт, 
издадена от израелското пра-
вителство журналистическа 
карта и директна телефонна 
връзка с армията са привиле-
гии, с които е трудно да разбе-

реш какъв е животът тук без 
тях. Д-р Гасан Хамад, който 
е завеждащ Комитета за ме-
дицинска помощ в Наблус, 
ни посреща в Хауара. Казва, 
че палестинските лекари, ли-
нейки и пациенти често са за-
държани на контролните пун-
ктове около града. Добавя, че 
са много случаите на жени, 
родили, докато чакат да им 
бъде разрешено да преминат, 
а преди шест седмици ново-
родено бебе е починало в Ха-
уара. Според израелската ар-
мия тези пропускателни пун-
ктове са необходими, за да се 
осуетят опитите за атаки сре-
щу израелски цивилни лица. 
Често залавяли потенциални 
нападатели (с тръбни бомби 
например) в опит да преми-
нат през пункта Хауара. След 
като повдигам въпроса, отго-
ворът на д-р Хамад е, че няма 
никаква причина да бъдат по-
ставени контролни пунктове 
в средата на Западния бряг, и 
повтаря мнението на палес-
тинците, което често съм чу-
вал, че единствената причина 
те да бъдат там е да направят 
живота по-труден и да ги при-
нудят да напуснат страната в 
търсене на по-добър живот. 
Време е да се сбогувам с моя 
спътник, най-добрият досе-
га, и да продължа на юг сам. 
След около час се натъквам на 
друг контролен пункт, за кой-
то съм чувал, че на никой не 
е разрешено да минава пеша. 
Отдалеч един войник ми из-
крещява и аз вдигам високо 
паспорта си в ръка (операто-
рът ми вече е тръгнал напред 
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с кола и ги е предупредил за 
моето предстоящо пристига-
не, разтревожен от факта, че 
с раница на гърба си могат да 
ме вземат за нападател и да ме 
застрелят). Млад и строг вой-
ник ми кимва да се приближа. 
„Тук може да се премине само 
с кола”, ми казва той рязко. 
„Никога не се е случвало.” 
Обяснявам му цялата история 
и виждам слисаните израже-
ния на лицата на другите вой-
ници, дошли наблизо. Войни-
кът ми казва да изчакам за по-
твърждение от военната база, 
отново. Стоим там, умълчали 
се за малко, докато разгръща 
паспорта ми.

Пита ме: „Откъде от Вели-
кобритания си?”

„Нотингам. Защо, бил ли 
си в Обединеното кралство?”

„Няколко пъти в Лондон, 
но мечата ми е да отида в Ли-
върпул.”

„Защо?”, питам аз.
„Заради футболен клуб 

“Ливърпул”, разбира се.” 
И докато чакаме да ми бъде 

позволено да мина, тонът на 

войника се променя, става 
по-мек, бъбрим си приятно за 
футбол, за дългото пътуване, 
на което съм се отправил, за 
живота, парите… Това е като 
напомняне, че зад контролни-
те пунктове, през които ми-
навам почти всеки ден, зад 
тези униформи, зад изкреще-
ните заповеди на иврит, зад 
оръжията се крият личности, 
млади хора, които си вършат 
работата, както им е заповя-
дано. Разрешено ми е да пре-
мина и се изкачвам на хълма 
до еврейското селище Шило. 
Освен Израел целият останал 
свят счита подобни селища 
като това, нагоре и надолу по 

Западния бряг, за незаконни, 
тъй като са построени на оку-
пираните палестински тери-
тории. Но именно тук ще пре-
карам нощта. Стигам до охра-
нявания вход на селището. „Ти 
от Би Би Си ли си?”, ме пита 
пазачът и аз кимвам. „Че къде 
ти е магарето?”, ме пита леко 
разочарован. Срещам Исраел 
Медад в синагогата. Със своя 
нюйоркски акцент (роден и 
израснал там) и шеги прави 
разговора интересен и се ха-
ресва незабавно. Отсядам при 
Исраел и неговата съпруга. 
Неизбежно ще заговорим и за 
политика по-късно. n

(Краят в следващия брой)



Четете в следващия брой
 Д-р Мохд Абуаси – Иранската заплаха – мит или реалност?

 Ноам Чомски – Избийте всички зверове. Газа 2009

 Сомалийски пирати

 Судан – трудният път към мира

 Алим Макбул – Пътят към Витлеем



Художник Милена Иванова

Газа - страдание и надежда




