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Факти и събития

Ч е -
т и р и м а 
д е п у т а т и 
от британ-
ския пар-
ламент се 
срещнаха с 
лидера на 
„ Х а м а с “ 
Халeд Ме-
шал. Те настояват правител-
ството им да прекрати бойкота  
срещу палестинското движе-
ние, „за да се постигне мир”. 
Клеър Шорт, депутат от упра-
вляващата Лейбъристка пар-
тия, заяви пред репортери след 

с р е щ ат а 
в Дамаск: 
„Т р я б в а 
да прего-
варяме с 
„Хамас“, 
за да по-
с т и г н е м 
напредък 
към мир, 

защото те представляват го-
ляма част от палестинците.” 
Според Шорт началото на по-
добни преговори с „Хамас“ не-
забавно ще „доведе до напре-
дък с надеждата за постигане 
на справедлив мир”. 

Британски депутати се срещат 
с лидера на „Хамас“

Атентатор самоубиец се 
самовзриви сред група от око-
ло 250 сунити от организация, 
сражаваща се на страната на 
САЩ и иракското правителство 
Джбала. Според агенциите най-
малко девет бойци са загинали, 

а 31 са ранени.
Жертвите са бойци от под-

крепяните от САЩ сунитски 
патрули “Сахва”, които помог-
наха за ограничаването на на-
силието на религиозна основа 
между сунити и шиити в Ирак, 
като се сражаваха срещу бойци 
на „Ал Кайда“ и други въоръже-
ни групи.

През последните седми-
ци отношенията между тях и 
доминираното от шиити пра-
вителство се обтегнаха заради 
арестите на лидери на патрули 
“Сахва”. 

Атентатор самоубиец се взриви 
сред 250 сунити в Ирак

Блокада на Западния бряг 

Израел наложи пълна бло-
када на палестинските терито-
рии  във връзка със седемднев-
ното празнуване на еврейския 
празник Пасха. Влизането и 
излизането от ивицата Газа и 
Западния бряг ще става само 
със специално разрешение, 

съобщи израелски военен го-
ворител. С празника Пасха 
се отбелязва избавлението на 
евреите от робство и напус-
кането от тях на Египет. Про-
дължителната многомесечна 
блокада, наложена преди от 
Израел, е една от причините 
за нарастването на напрежени-
ето в района, тъй като доведе 
и до смъртни случаи на хора, 
нуждаещи се от медицинска 
помощ. Сега беше съобщено, 
че от  блокадата  няма да бъ-
дат засегнати лицата, които 
се нуждаят от медицинска по-
мощ.

Посещението на Обама в 
Турция беше първото му посе-
щение в мюсюлманска страна 
като президент. В своята реч 
в Анкара той разгледа общите 
предизвикателства, пред които 
са изправени и двете страни. 
Обама отдели специално вни-
мание на глобалната икономи-
ческа криза и заплахата от те-
роризма. Той се спря обстойно 
на отношенията между САЩ и 
Турция, както и на отношения-

та на САЩ с мюсюл-
манския свят.

„Аз зная, каза 
Обама, че доверието, 
което свързва Съеди-
нените щати и Тур-
ция, беше подложено 
на напрежения.  Зная, 
че същите напреже-
ния се споделят на 
много места, където 
се изповядва мюсюл-

манската вяра. Позволете ми да  
кажа нещо толкова ясно, кол-
кото мога да направя това: Съ-
единените щати не са и никога 
няма да бъдат във война с исля-
ма. Нашето партньорство с мю-
сюлманския свят е от ключова 
важност не само за отблъскване 
на идеологиите на насилието, 
които хората от всички религии 
отхвърлят, но също и за да се за-
силят възможностите за всички 
хора от този свят.” 

Обама в Турция: 
„САЩ не са във война с исляма”

Още с първото си изказване 
след встъпването в длъжност 
израелският  външен министър 
Авигдор Либерман  настрои 
срещу себе си представителите 
на Палестинската автономия. 

Либерман, който e председа-
тел на партията „Нашият дом 
Израел”,  заяви, че нито прави-
телството, нито парламентът 
на страната му са заявявали, 
че ще спазват условията на 
декларацията от Анаполис от 
2007 г., според която трябва да 
бъде създадена отделна палес-
тинска държава. 

Либерман допълни, че до-
кументът, който беше подпи-
сан и от евреи, и от палести-
нци в САЩ, “няма валидност”, 
с което оправда страховете, че 
правителството на Нетаняху 
ще създава повече пречки, от-
колкото ще подпомага диалога 
в Близкия изток.

Междувременно агенциите 
съобщиха, че Либерман е бил 
разпитван в следствието, тъй 
като е  заподозрян в корупция, 
измама, пране на пари и злоупо-
треба с общественото доверие.

Авигдор Либерман отрече  
декларацията от Анаполис



Обажданията на нашите чи-
татели ни показват обнадежде-
ността им, че новата американ-
ска администрация ще се опита 
да работи за отношения на раз-
бирателство в света. Разбира се, 
обнадеждеността не означава 
безпочвен оптимизъм. При все 
това обаче не може да не се 
усетят според нашите читатели 
новите интонации на стремеж 
към диалог с мюсюлманския 
свят, изразеното уважение към 
културата на страните, изповяд-
ващи исляма. 

Тези нови интонации бяха 
изразени и в речта на Обама 
пред турския парламент. „От-
ношенията на Америка с мю-
сюлманската общност, с мю-

сюлманския свят не могат да се 
основават и няма да се основа-
ват само на борбата с тероризма 
– каза Обама. - Ние се стремим 
към по-широка обвързаност, 
основана на взаимен интерес и 
взаимно уважение. Ние ще из-
слушваме внимателно, ще гра-
дим мостове през недоразуме-
нията и ще търсим общото. Ние 
ще се отнасяме с уважение дори 
и тогава, когато не можем да се 
съгласим.” 

„Изток-Запад” ще се стреми, 
както и досега, да предлага по-
вече информация за развитията 
в конфликтните точки на пла-
нетата, за възможните полити-
чески и културни развития към 
един по-спокоен свят. 1
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за и против

Отговорът на 
Иран на вероятно 
помирителното 
обръщение от 20 
март тази годи-
на на президента 
на Съединените 
щати Барак Оба-
ма бе посрещнато 
с поток от „нали 
ви казах” от 
страна на амери-
канските медии. 
„Лос Анджелис таймс” писа, че върховният 
водач на Иран аятолах Али Хаменей просто 
е „пропуснал необикновеното обръщение на 
президента Обама по случай иранската Нова 
година…”. „Крисчън сайънс монитър” пък 
отбелязва, че жестът на президента е бил „по-
срещнат хладно” от Хаменей. А „Ню Йорк 
таймс” нарича отговора на иранския лидер 
„срязване, бързо и неочаквано”.

 А беше ли наистина така? 
Президентът Обама използва празника „но-

уруз” (иранската Нова година), за да се обърне 
към иранския народ и неговото правителство. 
Посланието му бе забележително както зара-
ди тона, така и заради съдържанието. Отхвър-
ляйки арогантността на управлението на Буш 
и Чейни, президентът посочи, че неговата ад-

министрация „е 
отдадена на ди-
пломацията, която 
ще разгледа всич-
ки въпроси, кои-
то са пред нас, и 
желае да създаде 
градивни връзки 
между Съедине-
ните щати, Иран и 
международната 
общност”. Оба-
ма целенасочено 

повтори вече изразеното от него мнение, че 
предпочита дипломацията пред заплахата от 
военна намеса. „В този процес (на създаване 
на градивни връзки) не може да постигне на-
предък чрез заплахи. Ние сме за ангажимент, 
който е честен и се основава на взаимно ува-
жение.” Коментарите на президента Обама 
бяха сметнати за крайно необичайни поради 
няколко причини. Първо, вместо да се оп-
ита подобно на бившия президент Джордж 
Буш да пренебрегне лидерите на иранското 
правителство и да се обърне „директно” към 
иранския народ, Обама насочи обръщението 
си както към иранския народ, така и към не-
говото правителство. Обърна се към страната 
с нейното официално име - Ислямска репу-
блика Иран, като така призна легитимността 
на това правителство. Заяви, че Съединените 3

Иран отхвърля 
предложението на Обама?

Фил Уиляйто

Истинската история за реакцията на медиите „нали ви казах” за ново-
годишното послание на президента Обама до Иран. 
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за и против

щати искат Иран „да заеме полагащото му се 
място в общността на нациите”, признавайки, 
че „вие имате това право…”. 

 Тогава защо отговорът на Иран е толкова 
негативен? Е, добре, той не беше такъв. 

 Кабинетът на иранския президент Махмуд 
Ахмадинеджад бе един от първите, които отго-
вориха на посланието на Обама. В изявление 
по „Прес ТВ”, каналът на иранската телевизия 
на английски език, съветникът на президента 
Али-Акбар Джаванфекр заяви: „Ако г-н Оба-
ма предприеме конкретни действия и извър-
ши коренни промени в американската външна 
политика към другите народи, в това число 
Иран, иранското правителство и народът няма 
да му обърнат гръб.” Иранската информаци-
онна агенция „Фар нюз” пък писа, че външни-
ят министър Манушехр Мотаки е коментирал 
обръщението на Обама със следните думи: 
„Щастливи сме, че ноуруз е повод за сприяте-
ляване и сме изключително доволни, че това е 
съобщение за съвместно съществуване, мир и 
приятелство за целия свят.” Самата „Прес ТВ” 
съобщи за обръщението на президента Обама 
от 20 март в онлайн статия, озаглавена „Оба-
ма бележи точки в обръщение към Иран”, като 
отбелязва, че „неговите коментари, със значи-
телна промяна в тона от този на предишната 
администрация, бяха много добре приети по 
целия свят”. Новинарският канал публикува и 
линк към адреса на Обама.  Като цяло обаче 
американските медии насочиха вниманието 
си към отговора на иранския върховен лидер 
аятолах Али Хаменей, който е не само висш 
духовен водач, но и главнокомандващ армия-
та. По време на реч на 22 март в родния си град 
Машхад в Североизточен Иран аятолахът спо-
мена и изявлението на Обама, като отбеляза: 
„Разбира се, не познаваме новия президент на 
американската република и на правителството 
и ще направим преценка за него според дейст-
вията му.” Не е  категорично одобрение, но не 
е и рязко скастряне или пренебрегване. 

Хаменей продължи, като изброи някои от 
основните причини за недоволството на Иран: 
санкциите в продължение на 30 години, в това 

число конфискация на важни за Иран авоари; 
подкрепата за Саддам Хюсеин във войната 
срещу Иран през 1980 г., акт на агресия, дове-
ла до осемгодишна война и „300 000 ирански 
мъченици”; безусловната подкрепа на Съеди-
нените щати за Израел; смъртта на близо 300 
души след свалянето на ирански пътнически 
самолет от кораба USS Vincennes, трагедия, 
която Америка нарече инцидент, но за който 
така и никога не се извини; предполагаемата 
американска помощ за антииранските теро-
ристични атаки по иранско-пакистанската  
граница. Хаменей попита събралите се хора: 
„Дали някога иранският народ ще успее да за-
брави тези трагедии?” 

Агенция „Фарс” писа, че „аятолах Хаменей 
отбеляза, че новото американско правителство 
е протегнало ръка към Иран, но ако под кади-
фените ръкавици се крие желязна ръка, няма 
ли този ход да е напразен”.  След това според 
„Фарс” е същината на отговора на Иран: „По-
сочвайки обръщението на Америка по случай 
иранската Нова година, аятолах Хаменей за-
яви, че дори са обвинили Иран в оказване на 
помощ на тероризма и в разработване на яд-
рени оръжия. След това попита дали това (об-
ръщение на Обама за ноуруз) е поздрав или 
продължение на същото обвинение.” 

Добър довод
В своето обръщение президентът Обама се 

опита да изглади това с помощта на послание 



за помирение: „Съединените щати искат Ис-
лямска република Иран да заеме полагащото й 
се място в общността на нациите. Имате това 
право – но то е свързано с истински отговор-
ности, и това място не може да бъде достигна-
то чрез тероризъм и оръжия, а по-скоро чрез 
мирни действия, които разкриват истинското 
величие на иранския народ и цивилизация.” 
Така президентът Обама, както и Буш преди 
него, все още обвинява Иран в тероризъм и в 
това, че разчита на „оръжието”. Това е ясна 
препратка към обвиненията, че Иран прави 
опити да създаде ядрени оръжия, обвинения, 
които Иран се опитва да отхвърли. Както е 
казал Хаменей, дали обръщението на Обама 
е „поздравление или продължение на същите 
обвинения”. 

И не е ли неразумно да се твърди, както 
това направи Хаменей в речта си в град Ма-
шхад, че Иран ще оцени администрацията на 
Обама въз основа на нейните действия? 

Някои от тези действия са вече ясни. През 
март президентът Обама официално удължи 
срока на едностранните санкции срещу Иран, 
които бяха наложени през 1995 г. от Бил Клин-
тън. Това не е мярка, с която може да се спе-
чели доверието на иранците. Но не е и откло-
нение от политиката на Обама. По време на 
предварителното му изслушване пред Сената 
тогавашният  назначен министър на финан-
сите Тимъти Гайтнър се изказа в подкрепа на 
политиката на Буш за увеличение на репре-
сивните санкции срещу Иран. „Съгласен съм, 
че Министерството на финансите е извърши-
ло изключителна работа, като е увеличило на-
тиска срещу Иран, като е засилило санкциите 
на страната срещу Иран и като е споделило 
информация с ключови финансови играчи по 
света, че измамното поведение на Иран пред-
ставлява заплаха за целостта на финансовата 
система”, заявява Гайтнър на членовете на 
финансовата комисия към Сената.

Има ли всъщност 
маслинова клонка?
 Интересно. Значи Иран е представлявал 

заплаха за финансовата система, не AIG, нито 
Citicorp, нито Bernard Madeoff. „Ако бъда одо-
брен за министър на финансите, ще използвам 
всички инструменти, с които разполага Ми-
нистерството на финансите на САЩ, вклю-
чително и едностранни мерки, за да не злоу-
потребява Иран с финансовата система и да 
участва в разпространение на ядрено оръжие 
и тероризъм.” 

 След това е държавният секретар на Оба-
ма, Хилъри Клинтън. По време на своята пре-
дизборна кампания за президент на демокра-
тите Клинтън не пропусна да спомене, че „ще 
унищожи” Иран, ако той нападне Израел. По 
време на своята кампания Обама многократно 
заявяваше, че военна намеса е винаги възмож-
на, ако се наложи да се справят с Иран. 5

за и против

“ Кабинетът на иранския 
президент Махмуд Ахма-
динеджад бе един от пър-

вите, които отговориха на посла-
нието на Обама. В изявление по 
„Прес ТВ”, каналът на иранска-
та телевизия на английски език, 
съветникът на президента Али-
Акбар Джаванфекр заяви: „Ако 
г-н Обама предприеме конкретни 
действия и извърши коренни про-
мени в американската външна 
политика към другите народи, в 
това число Иран, иранското пра-
вителство и народът няма да му 
обърнат гръб.”
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 Посоченият от Обама съветник за Иран в 
Държавния департамент е Денис Рос, дълго-
годишен поддръжник на Израел, който под-
крепя неоконсерваторското виждане, че пре-
зидентът на Иран „смята себе си за инстру-
мент за ускоряване идването на дванадесетия 
имам, което е еквивалент на Армагедон в ми-
тологията”. Рос е един от основателите на ва-
шингтонския Институт за близкоизточна по-
литика, който включва светила като бившите 
държавни секретари Александър Хейг, Хенри 
Кисинджър, бившия помощник-секретар по 
отбраната Ричард Пърл, бившия директор на 
ЦРУ Робърт Джеймс Улси и бившия посланик 
на САЩ в ООН Джейн Къркпатрик. Наскоро 
институтът издаде доклад „Спиране на вълна-
та от нестабилност: Ангажиментите на САЩ 
да проверят напредъка на иранската ядрена 
програма”. 

 Докладът призовава за увеличаване на 
натиска върху Иран, за да го принуди да пре-
крати ядрената си програма: „Ако този анга-
жимент не успее да постигне споразумение, 
тогава е необходима стратегия за затягане на 
икономическите санкции и международен 
политически натиск наред с всички останали 
политически инструменти, които ще доведат 
до дългосрочно ограничаване на ядрените ам-
биции на Иран.” 

Разбира се, докладът не споменава, че су-
веренно право на Иран е да разработва ядрена 
енергия за мирните цели на енергетиката, пра-

во, признато от Обединените нации, защото 
Иран е подписал договора на ООН за нераз-
пространение на ядреното оръжие. 

Международната агенция за атомна  
енергия  е извършила многократни проверки 
на ядрената програма на Иран и всеки път 
заключението й е, че Иран не се опитва да 
разработи ядрени оръжия. Това заключение 
е потвърдено през ноември 2007 г. от 16 
американски разузнавателни агенции в тех-
ния годишен доклад, в който се включват 
потенциалните заплахи за САЩ. И въпреки 
това обвинението за секретна ядрена про-
грама все още се отправя и от администра-
цията на Обама, както това се случваше и 
при Буш. 

 Това е обвинение, което медиите силно 
подкрепят. Асошиейтед прес е единствена-
та американска новинарска агенция, чиито 
новини са използвани от над 1700 вестника, 
над 5000 телевизионни и радиостанции. Към 
нея е и The Associated Press Radio Network, 
която излъчва новини в ефир и за сателитни 
програми. С други думи, тя е най-добрата. 
Ето как АП, която редовно разглежда съвсем 
бегло и следователно подвеждащо „ядрени-
те амбиции на Иран”, отразява иранската 
реакция на обръщението на Обама по слу-
чай иранската Нова година: „…отговорът 
на върховния лидер аятолах Али Хаменей 
беше нещо повече от плесница към подаде-
ната му ръка. Това беше добър урок за на-
чина на мислене на всемогъщата теокрация 
на Иран и как ще определя тона и хода на 

“ По време на своята пре-
дизборна кампания за пре-
зидент на демократите 

Клинтън не пропусна да спомене, 
че „ще унищожи” Иран, ако той 
нападне Израел. По време на своя-
та кампания Обама многократно 
заявяваше, че военна намеса е ви-
наги възможна, ако се наложи да 
се справят с Иран. 
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всяка нова стъпка на Обама за изглаждане 
на близо тридесетгодишното замразяване на 
дипломатическите отношения.” 

  Това се предполага да бъде новина, а не 
статия, изразяваща мнение. В репортажа на 
АП, чийто автор е дългогодишният репортер 
на АП Браян Мърфи, след това се цитират 
мнения на „експерти” за Иран, включител-
но Патрик Клоусън, заместник-директор на 
вашингтонския Институт за близкоизточна 
политика, и Илан Берман, вицепрезидент на 
Съвета по американска международна поли-
тика. Илан Берман е бил консултант на ЦРУ 
и на Министерството на отбраната на САЩ. 
Член е и на преустроената след ерата на сту-
дената война Комисия за оценка на опасно-
стите (Committee on the Present Danger), в 
която участват и знаменитости като бившия 
редактор на Commentary Норман Подхорец, 
„виден писател и идеолог на неоконсервато-
рите още от тяхната поява в края на шестде-
сетте  години”. 

Какво можем  
да заключим от всичко 
това?
 Администрацията на Обама, точно както 

тази на режима на Буш преди нея, настоя-
ва Иран да прекрати опитите си за атомна 
енергия, която според нея е за производство 
на ядрени оръжия. Разбира се, нито Аген-
цията за инспекция на разпространение на 
ядрените оръжия към ООН, нито някоя от 
16 разузнавателни агенции може да осигури 
доказателства за тези обвинения. Иран е по-
дписал договора на ООН за неразпростра-
нение на ядреното оръжие и право на Иран 
е да разработва ядрена енергия за мирните 
цели на енергетиката. И въпреки това ад-
министрацията на Обама настоява Иран да 
прекрати тази законна програма. На това 
лидерите на Иран казват „не” и в това няма 
нищо изненадващо. Та каква ли е истинска-
та цел на обръщението на Обама към иран-
ския народ и неговото правителство по слу-
чай иранската Нова година? 

Статия във вестник „Уолстрийт джър-
нъл” от 21 март предлага едно от възможни-
те обяснения за това новогодишно обръще-
ние: Според висши американски служители 
администрацията (на Обама) иска да докаже 
на света, че е различна от тази на президен-
та Джордж Буш и че иска да даде на Иран 
още един шанс. Ако Техеран отхвърли пред-
ложението и продължи да следва ядрената 
си програма, Вашингтон много по-лесно ще 
може да търси подкрепата за принудителни 
мерки като финансови санкции и дори въз-
можни военни действия. 

В светлината на казаното дотук „отхвър-
лянето” от аятолах Хаменей на подаденото 
от Обама маслиново клонче изглежда абсо-
лютно нормално. n   

è Фил Уиляйто е автор и активист от 
Ричмънд, Вирджиния. Един от основа-
телите на „Защитници на свободата, 
справедливостта и равенството”. Ре-
дактор е на издавания от организаци-
ята вестник The Richmond Defender. 
Член е на Кампанията срещу санкциите 
и военното нахлуване в Иран. През 2007 
г. организира мирна делегация до Иран, 
проект, който по-късно става основа 
на последната му книга - ”В защита на 
Иран: бележки от пътуването на мир-
ната делегация през ислямската репу-
блика”  (In Defense of Iran: Notes from a 
U.S. Peace Delegation‘s Journey through 
the Islamic Republic). n

“ Разбира се, докладът не 
споменава, че суверенно 
право на Иран е да разра-

ботва ядрена енергия за мирните 
цели на енергетиката, право, при-
знато от Обединените нации, за-
щото Иран е подписал договора на 
ООН за неразпространение на яд-
реното оръжие. 
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Съкровената 
Америка на Иран

Роджър Коен

Младият революционен гвардеец, облечен в 
светлокафява униформа, се усмихваше. Подавай-
ки ръка, каза: “Мечтаех да видя истински амери-
канец.”

Стояхме до мавзолея на аятолах  Хомейни, чо-
века, вдъхновил иранската революция, чиято за-
щита е мисия на мощната Иранска революционна 
гвардия.

 “Е, какво мислиш?”
 “Страхотно е”, каза Мохаммад Пири, на 21 

години: “Но правителството ви направи някои 
неща, които ме карат да съм настроен песимис-
тично.”

Тридесет години без комуникация създават 
доста недоверие. Често се цитира свалянето на 
ирански пътнически самолет през 1988 г., извър-
шено по погрешка от американците, при което 
загинаха 290 души. Конспиративните теории из-

обилстват. Почти всеобщо убеждение е, че ради-
калните сунитски талибани са американско тво-
рение, замислено да смути шиитския Иран. 

Друг гвардеец, Джафар Дехгани, на 22 години, 
пристъпи напред и каза: “Можем да защитим зе-
мята си с оръжие. Бог е на наша страна.” Посочи 
към стотиците хиляди гробове на млади войни-
ци, сражавали се за ислямската република на Хо-
мейни и убити във войната между Иран и Ирак 
в периода 1980/88 г. за ислямската република на 
Хомейни, и допълни: “Ако тогава бях жив, сега 
щях да лежа тук.”  

На тридесетгодишнината от ислямската рево-
люция Иран  е изпълнен с предизвикателство и 
подозрение към мотивите на президента Обама 
да се свърже с Техеран.  Но също така е изпълнен 
с копнеж. Повечето от хората са на възраст под 30 
години. Както и тези войници, така и те са жадни 
за контакт с външния свят, и преди всичко с една 
Америка, която се изправя с цялата сила на мита.
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 “Великият сатана” (епитет за САЩ) е знаме-

нит и поради силата си да упражнява очарование. 
Лозунгът “Смърт за Америка” се е превърнал във 
фонов шум,  толкова интересен,  колкото и звукът 
от кречетало. 

Революцията освободи иранците от брутал-
ността на тайната полиция на шаха - САВАК (Ор-
ганизация за национално разузнаване и сигур-
ност - бел. прев.) и разпространи произлизащо 
от местните условия общество, моделирано по 
принципите на исляма, вместо общество, подат-
ливо на американските прищевки. Но както вся-
ка революция тази също бе разочароваща. След 
1979 г. свободата дойде на приливи и отливи. Не-
отдавна отбеляза отлив.

Под хиджаба (забрадката), с други думи, под 
повърхността на нещата чувството за безизходица 
се увеличава. Жените понякога вдигат ръце към 
шиите си, за да изразят усещането за задушаване. 
Мъже в затруднение, които работят по 12 часа на 
ден, за да оцелеят, са предразположени към исте-
ричен смях при този намек за безнадеждност. 

Надпреварващи се затруднения връхлитат 
президента Махмуд Ахмадинеджад, а зад него 
и висшия лидер аятолах Али Хаменей. Те знаят, 
че при безработица от 14%, която се покачва, при 
инфлация от 26% при очакван до 2/3 спад в при-
ходите от петрол през тази година и отчаяната 
нужда от модернизация на петролната и газовата 
инфраструктура отварянето към Запада и негови-
те технологии има смисъл.

Те също знаят, че Иран се състои от два свята: 
повърхността и това, което е скрито под нея. Пър-
вият е спокоен, вторият е жаден за повече свобо-
да, обещана от революцията. Това също говори за 
ангажимент, който може с времето да сложи край 
на иранската двуполюсна държава. 

От друга страна, едно революционно пра-
вителство, което се лишава от големия си 
враг, е правителство, което губи същината на 
стимулиращата го пропаганда. Това също е 
рисковано.

Това е фонът на предложението на Ахмади-
неджад да “поддържа разговори, базирани на 
взаимно уважение” с една Америка, която той 
продължава да критикува. То дойде в отговор на 
най-доброто изказване на Обама за Иран досега – 
изказване, лишено от заплахи, което говореше за 

опасностите, но не и за неприемливостта на един 
ядрен Иран.

Взаимното уважение, фраза, която и Обама 
беше използвал, започва с това. Както иранците 
често отбелязват, морковите и тоягите са за мага-
ретата. 

 Младите войници отбелязаха как САЩ са 
подкрепили Саддам Хюсеин във войната между 
Иран и Ирак, друг акт на американска измяна. Де-
хгани каза: “Всички бяха със Саддам.” “С изклю-
чение на Сирия”, отбелязах аз, което предизвика 
смях. 

И допълни: “Арабите са страхливци. Само ви-
жте какво направи Египет за Газа. Тези дебели 
араби, само замахваш с тоягата и те се разбягват.” 

Остържете повърхността и няма да има загуба 
на любов между персийци и араби, друга причи-
на да се внимава при разграничаването на изглеж-
дащата монолитно иранска риторика от  много за-
сенчената иранска действителност. 

Дехгани ми предложи купичка супа с юфка, 
нахут и зеленчуци. Запита: “Защо не се опиташ да 
направиш нещо за собствената си страна, вмес-
то да се разхождаш по местата в света, където се 
води война?”

Казах му, че мисля, че Обама се опитва да 
направи точно това. Тогава Дехгани ми каза, че 
баща му е поискал от него да остане в Революци-
онната гвардия, защото там можело да се изкарат 
пари – Ахмадинеджад бил насочил капитали и 
работа натам, – но той повече искал да започне 
собствен бизнес.  

Това е доста типично. Иранците са ориентира-
ни към покупката на имоти, луди по коли, пред-
приемчиви консуматори с вкус към най-новите 
търговски марки. Забравете за ядрените оръжия. 
Помислете си за „Найки“.

Няколко дни след тази среща пътувах с метро-
то в Техеран. Група младежи започнаха да се ус-
михват и да сочат. Викаха: “Този човек е америка-
нец.” Нямаше заплаха, само любопитство.  

Млада жена с черен джихаб стоеше до мен. Тя 
рязко ме погледна право в очите и попита на ан-
глийски: 

- Откъде сте?
- Ню Йорк.
- Оо - усмихна се тя.
Америка, помисли си пак за Иран. n
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Изследване

Кой говори от името на исляма
Джон Еспозито и Далия Могахед 

В серия от пет части Gulf News публикува откъси от интригуващите 
заключения на най-голямото проучване за света на мюсюлманите, прове-
дено от “Галъп”. “Кой говори от името на исляма” от Джон Еспозито и 
Далия Могахед беше публикувано в Gallup Press.

Какво наистина мислят един милиард мю-
сюлмани по света? Какво иска от живота 
мълчаливото мнозинство мюсюлмани, а от 
политиката? Какви са стремежите на огро-
мен брой мюсюлмани за разлика от впечатле-
нията  на света от мюсюлманите?

Мълчаливото  
ислямско мнозинство
Това, което за много бе съществуващ кон-

фликт между САЩ и част от мюсюлманския 
свят, се увеличи драматично след ужасните 
събития на 11 септември. Насилието нарасна 
експоненциално и мюсюлмани и немюсюлма-
ни продължават да бъдат жертви на глобален 
тероризъм. Терористични атаки продължават да 
стават от Мароко до Индонезия и от Мадрид до 
Лондон, в Афганистан и Ирак вилнеят войни. 
Войните и тероризмът отнеха стотици хиляди 
животи от 11/9 насам, огромно мнозинство от 
жертвите са цивилни.

Докато се справяме с дивашките действия в 
свят, който изглежда дори по-опасен и некон-
тролируем, експерти по тероризма и други ка-
пацитети ни затрупват с анализи, които обвиня-
ват ислямската религия за световния тероризъм. 
През това време терористични групировки като 
“Ал Кайда” излъчват съобщения по света, които 
демонизират Запада, превръщат го във враг на 
исляма и го държат отговорен за всичките болки 
в мюсюлманския свят.

Между красноречивата омраза и нараства-
щото насилие, явни и в антиамериканизма в 
мюсюлманския свят, и в ислямофобията на За-

пад, дискриминацията или враждебността сре-
щу исляма или мюсюлманите се е увеличила 
многократно. При обсъждането на последиците 
от 11/9 президентът Джордж Буш наблегна на 
това, че Америка обявява война на тероризма, 
а не на исляма. Независимо от това продължи-
телните действия на малцинството терористи, 
изказванията от проповедници на омраза (мю-
сюлмански и християнски) антимюсюлмански и 
антизападни водещи на предавания и политиче-
ски коментатори разгорещиха емоциите и прео-
бърнаха представите.

Отрицателни схващания
Ислямската религия и основното мнозин-

ство мюсюлмани се свързват с разбиранията 
и действията на екстремистките малцинства. 
Например запитване през 2006 на “Галъп” в 
USA Today откри, че  част от американците 
признават, че таят поне някои предразсъдъци 
към  мюсюлманите и са склонни да засилят 
мерките за сигурност за мюсюлманите с цел да 
предотвратят тероризъм. Според същото про-
учване 44 процента от американците казват, че 
мюсюлманите са прекалено крайни в религиоз-
ните си вярвания.

Почти четвърт от американците, 22 процен-
та, казват, че не биха искали мюсюлманин за 
съсед; по-малко от половината вярват, че амери-
канските мюсюлмани са предани на САЩ. 

Негативните разбирания и увеличаващото 
се насилие към всички страни не са ли само 
прелюдия към неизбежна всеобща война 
между Запада и повече  от един милиард мю-
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сюлмани? Жизненоважното липсващо парче 
сред многото гласове, разтревожени по този 
въпрос, е истинската гледна точка на мюсюл-
маните. Заради всичко, което е заложено на 
карта за западния свят и мюсюлманските об-
щества – наистина заради бъдещето на света 
- време е да демократизираме дебата.

Кой говори от името на исляма? Какво на-
истина мислят  един милиард мюсюлмани е 
за мълчаливото мнозинство. Тази книга е ре-
зултатът от гигантски многогодишни изследо-
вателски проучвания на “Галъп”. Между 2001 
и 2007 г. “Галъп” проведе десетки хиляди ин-
тервюта очи в очи с граждани от повече от 35 
националности, които са предимно мюсюлма-
ни или имат съществена част мюсюлманско 
население. Извадките представляват млади и 
стари, образовани и неграмотни, мъже и жени, 
от градове и села. С метода на случайната из-
вадка, който “Галъп” използва, резултатите са 
статистически валидни с допустима грешка 
до три единици. Като цяло проучваната извад-
ка представлява повече от 90 процента от 1,3 

милиарда мюсюлмани по света. Това прави 
проучването най-изчерпателното изследване 
на съвременните мюсюлмани, провеждано 
някога.

Изненадващи заключения
Проучването разкри далеч повече, отколкото 

изобщо може да покрие една книга. Най-значи-
мите и понякога изненадващи заключения са из-
броени по-надолу.

Ето някои  неочаквани открития
- Кой говори от името на Запада? Мюсюлма-

ните по света не смятат Запада за монолитен. Те 
критикуват и възхваляват някои страни на осно-
ва на политиката, а не на тяхната култура или 
религия.

- Работа мечта: Помолени да опишат мечта-
ната си работа за в бъдеще, мюсюлманите не 
споменават джихад, а по-скоро да си намерят 
по-хубава работа.

- Крайно отхвърляне: Мюсюлманите и аме-
риканците са еднакво склонни да отхвърлят ата-
куването на цивилни като морално неоправдано.

Джон Еспозито е професор по международни отношения и по изслед-
вания на исляма. Той е основател и директор на Центъра за мюсюлманско-
християнско разбирателство при Джорджтаунския университет. Джон Еспо-
зито, доктор по философия,  е един от най-изявените западни познавачи на 
световните религии и на изсляма в частност. Той е известен радетел на сил-
ните връзки  между мюсюлманите и християните и е призовавал Ватикана да 
положи усилия за развитието на тези връзки. 
Проф. Еспозито е бил президент на Северноамериканската асоциация за 
изследвания на Близкия изток, а така също и консултант на правителства, 
международни корпорации и медии. Той е главен редактор на четиритомната 
„Оксфордска енциклопедия на съвременния ислямски свят”, редактор е на 
„Оксфордската история на исляма”, „Оксфордски речник на исляма”, автор е 
на многобройни книги, сред които „Несвята война: терор в името на исляма”, 
„Ислямската заплаха: мит или реалност” и др.

Далия МогахЕД е старши анализатор и изпълнителен директор на Центъ-
ра на „Галъп“ за изследвания на мюсюлманството, независим изследовател-
ски център, който се занимава с анализи на възгледите на мюсюлманското 
население по света, разработени на основата на данни от социологически 
проучвания. Нейни анализи се появяват във водещи издания, сред които 
„Уолстрийт джърнал”, „Форийн полиси мегазин”, „Харвард интернешънъл 
ривю” и др. академични и масови  издания.
Далия Могахед е родена в Кайро и е отраснала в САЩ. Има бакалавърска 
степен по инженерна  химия и магистърска степен по бизнес администрация. 
Със съпруга си и двамата си синове живее във  Вашингтон. 
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-  Средно религиозно: Тези, които опрощават 

терористични действия, са малко и не са по-ре-
лигиозни от останалото население.

- Възхищение от Запада: Това, поради  което 
най-много се възхищават мюсюлманите по све-
та от Запада, са технологиите и демокрацията – 
същите два най-често срещани отговора, дадени 
от американци, попитани по същия въпрос.

- Критика към Запада: Това, на което най-
малко се възхищават мюсюлманите по света от 
Запада, е усещащият се морален упадък и рух-
ването на традиционните ценности – същите от-
говори са дали американците, запитани същия 
въпрос.

- Справедливост към половете: Мюсюлман-
ските жени искат равни права и религиозност в 
техните общества.

- Р.Е.С.П.Е.К.Т.: Мюсюлманите по света каз-
ват, че единственото нещо, което Западът може 
да направи, за да подобри отношенията си с 
техните общества, е да смекчи разбиранията си 
спрямо мюсюлманите и да уважава исляма.

- Духовенство и закони: По-голямата част от 
запитаните искат религиозните водачи да нямат 
пряко участие в създаването на законите, но все 

пак подкрепят религиозните закони като сред-
ство за законодателство.

Един размер за всички?
Докато много хора говорят общо за исляма и 

мюсюлманите като цяло, има много интерпре-
тации на исляма и много различни мюсюлмани.

Мюсюлманите идват от разнообразни наци-
оналности, етнически и племенни групи и кул-
тури; говорят много езици; следват специфич-
ни  традиции. Повечето мюсюлмани по света 
живеят в Азия и Африка, не в арабския свят. 
Едва един от пет от мюсюлманите по света е 
арабин.

Най-големите мюсюлмански общества са 
в Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Индия и 
Нигерия, а не в Саудитска Арабия, Египет или 
Иран. Милиони мюсюлмани живеят в Европа, 
САЩ, Канада, където представяляват втората и 
третата най-разпространена религия (втората в 
Европа и Канада и третата в САЩ).

Заради глобализацията и емиграцията днес 
главните градове, където живеят мюсюлмани, 
не са само екзотично звучащи места като Кайро, 
Дамаск, Багдад, Мека, Исламабад и Куала Лум-
пур, но също и Лондон, Марсилия, Брюксел, Ню 
Йорк, Детройт и Лос Анджелис.

Религиозно, културно, икономически и поли-
тически - има многобройни лица и действител-
ности на исляма и мюсюлманите.

Религиозно мюсюлманите са сунити (85%), 
мнозинство в повечето мюсюлмански държави, 
или шиити (15%), които са мнозинство в Иран.

Следващото, което добавяме към разнообра-
зието - шиитите се делят на три основни раз-
деления: заиди, исмаилити, чийто лидер днес е 
завършилият “Харвард” Ага Хан; и итна ашари, 
които са мнозинство в Иран и Ирак.

Различни теологии
Както при другите религии, ислямът също 

има различни и понякога спорещи теологии, 
правни школи и суфи (мистични) нареждания. 
Живеещите по света милиард и триста милиона 
мюсюлмани живеят в някои от 57-те държави с 
основно или преобладаващо мюсюлманско на-
селение в Европа, Северна Америка и по целия 
свят. Мюсюлманите говорят не само арабски, а 

“ Ислямската религия и 
основното мнозинство 
мюсюлмани се свързват 

с разбиранията и действията на 
екстремистките малцинства. 
Например запитване през 2006 
на “Галъп” в USA Today откри, 
че  част от американците при-
знават, че таят поне някои пред-
разсъдъци към  мюсюлманите и са 
склонни да засилят мерките за си-
гурност за мюсюлманите с цел да 
предотвратят тероризъм. Според 
същото проучване 44 процента от 
американците казват, че мюсюл-
маните са прекалено крайни в ре-
лигиозните си вярвания.
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и персийски, турски, урду, суахили, бахаса ин-
донезия и китайски, а и английски, френски, 
немски, датски и испански.

Облеклото на мюсюлманската жена, образо-
вателните и професионалните  възможности и 
участието в обществото също се различават зна-
чително.

Жените в някои мюсюлмански общества ня-
мат право да карат коли и са сексуално изолира-
ни, но жени в много други части на мюсюлман-
ския свят карат коли и мотори, дори управляват 
самолети.

Някои мюсюлмански жени са задължени от 
закона да бъдат изцяло покрити на обществени 
места, докато на други е забранено да се показ-
ват с фередже.

Растящ брой мюсюлмански жени избират 
да покриват главите си, докато други не правят 
това.

Повечето жени
В Обединените арабски емирства и Иран по-

вечето от студентите в университетите  са жени.
В други част на света жените изостават от 

мъжете дори по грамотност.
Жените работят в парламенти и кабинети, ог-

лавяват правителства в Турция, Пакистан, Бан-
гладеш и Индонезия, докато в други мюсюлман-
ски държави жените се борят за правото на глас 
и да ръководят офис.

Мюсюлманските жени носят сари, костюм, 
дънки или поли, както и мюсюлманските мъже 
носят дълги широки роби, дънки, пуловери, 
бизнес костюм от три части, ходят с бради или 
гладко избръснати.

Вероятно най-шокиращите примери за раз-
нообразие в мюсюлманския свят са в икономи-
ческото и политическото развитие.

Икономически богатите на нефт и бързораз-
виващи се според Gulf като Катар, Обединените 
арабски емирства и Саудитска Арабия са много 
далече от бедни, мизерстващи и неразвити дър-
жави като Мали и Йемен.

А политически ислямските правителства 
в Иран, Судан и талибански Афганистан ярко 
контрастират с най-светски ориентираните пра-
вителства на Египет, Сирия, Турция и Индоне-
зия.

В Турция, Алжир, Йордания, Египет, Кувейт, 
Йемен, Пакистан и Малайзия ислямски дви-
жения са се появили като „алтернативен елит” 
сред основната част на обществото. Бивши или 
настоящи членове на ислямски организации са 
избирани в парламенти и служат в кабинети 
като премиери и президенти на държави като 
Турция, Кувейт, Йордания, Ирак, Ливан, Судан, 
Иран, Египет, Пакистан, Малайзия и Индоне-
зия.

Ислямски асоциации
Ислямски асоциации предоставят социални 

услуги и икономични, но ефективни образова-
телни, правни и медицински услуги в бедните 
квартали в Кайро, Алжир, Бейрут, Минданао, 
Западния бряг и Газа.

Някои активистки групи тероризират мю-
сюлманските общества в името на исляма; ата-
куваха Световния търговски център в Ню Йорк 
и Пентагона във Вашингтон в САЩ и взривиха 
бомби в Мадрид, Испания и Лондон, Велико-
британия.

Те отразяват радикализма, който застрашава 
мюсюлманския и западния свят.

Голямото разнообразие на исляма и преобла-
даващата част умерени мюсюлмани бяха засен-
чени и помрачени от ужасното малцинство на 
политически (или идеологически) екстремисти.

Ислямът – не само радикалните мюсюлмани 
– се смята за заплаха и тези, които вярват в не-
избежния сблъсък на цивилизации, не са само 
Бин Ладен и тези като него по света, а и много 
от нас.

“ Заради глобализацията и 
емиграцията днес главни-
те градове, където живеят 

мюсюлмани, не са само екзотично 
звучащи места като Кайро, Да-
маск, Багдад, Мека, Исламабад и 
Куала Лумпур, но също и Лондон, 
Марсилия, Брюксел, Ню Йорк, Де-
тройт и Лос Анджелис.
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Един Бог и много пророци:  
Основни вярвания
Ислям означава „силна обвързаност с Бог” 

и има същия арабски корен като думата за мир, 
или салаам.

 Някои мюсюлмански теолози определят ис-
ляма като постигане на мир чрез обвързаност с 
божията воля.

Определение

Това основно определение е важно, защо-
то мюсюлманите смятат всеки, който отго-
варя на тези критерии в което и да е време 
в историята, за мюсюлманин. Следователно 
първият мюсюлманин не е пророкът Моха-
мед, а Адам, първият човек и пророк. Исля-
мът твърди, че на всички нации са изпратени 
пророци и апостоли (Коран 35:24), всеки от 
които проповядва същото основно послание 
за вяра в един-единствен Бог. Затова се вярва, 
че всички пророци  са били мюсюлмани.

 „Вярваме в Бог и в това, което ни е разкрито; 
в това, което бе разкрито на Авраам и Исмаил, 
на Исаак и Якоб, и  в това, което бе дадено на 
Мойсей и Иисус и пророците от техния Бог. Ние 
не правим разлика между никой от тях [проро-
ците]. Затова се подчиняваме на Бог.” (Коран 
3:84)

Както Иисус и Мойсей пророкът Мохамед 
(н.е. 570-632) е роден и проповядвал послания-
та си в Близкия изток, където ислямът бързо се 
е разпространил.

Мюсюлманите почитат бога на Авраам както 
християните и евреите.

Вместо нова религия мюсюлманите по-ско-
ро вярват, че ислямът е продължение на тради-
цията на Авраам. По този начин, както е ши-
роко разпространено, съвременното значение 
на юдео-християнската традиция е било кон-
струирано по време на Втората световна война. 
Днес се наблюдава увеличаващо се признание 
за съществуването на юдео-християнско-мю-
сюлманска традиция, обхващаща всички деца 
на Авраам.

Мюсюлманите признават библейските про-
роци и божието откровение към Мойсей (Тора) 
и Иисус (Евангелията).

Всъщност Муса (Мойсей), Иса (Иисус) и Ма-
риам (Мария) са често срещани мюсюлмански 
имена.

Евреи, християни и мюсюлмани следват биб-
лейското си родословие от Авраам. Мюсюлма-
ните знаят много от притчите от Стария и Новия 
завет и фигурите, които евреите и християните 
изучават (Адам и Ева, Ноевия ковчег, Десетте 
заповеди, Давид и Соломон, Мария и Иисус), 
понякога в различни интерпретации.

Например в Корана Адам и Ева не се под-
чиняват на Бог и ядат от ябълката заедно, това 
неподчинение не налага „първородния грях” на 
бъдещите поколения.

Също така майката на Иисус, Мария, се спо-
менава по име повече пъти в Корана, отколкото 
в Новия завет. Коранът описва нейното непороч-
но раждане на Иисус, който е дълбоко почитан 
за един от великите пророци на исляма, но не е 
смятан за божествен. Според Корана различие-
то във вярата, културата и традицията е част от 
божията промисъл и знак за неговата мъдрост:

„Ако така бе пожелал Бог, Той със сигурност 
щеше да ви направи една-единствена общност: 
но [Той пожела иначе] с цел да ви изпита със 
средствата, които Той ви даде. Състезавайте се 
един с друг тогава, правейки добри дела!” (Ко-
ран 5:48)

 „Сред Неговите знаци е създаването на рая 

“ В Турция, Алжир, Йорда-
ния, Египет, Кувейт, Йе-
мен, Пакистан и Малайзия 

ислямски движения са се появили 
като „алтернативен елит” сред 
основната част на обществото. 
Бивши или настоящи членове на 
ислямски организации са избирани 
в парламенти и служат в кабине-
ти като премиери и президенти 
на държави като Турция, Кувейт, 
Йордания, Ирак, Ливан, Судан, 
Иран, Египет, Пакистан, Малай-
зия и Индонезия.
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и на земята, разнообразието на вашите езици и 
цветове. Със сигурност има знаци за тези, които 
разсъждават.” (Коран 30:22)

Идеали за равенство
 „О, човеци, Ние ви създадохме мъжки и жен-

ски и ви направихме народи и племена, за да се 
опознавате. Наистина най-достойният от вас в 
божия поглед е този, който най-дълбоко усеща 
Него. Погледни, Бог е всезнаещ и всеразбиращ.”  
(Коран 49:13)

Въпреки че никое общество не е свободно от 
расови предразсъдъци, мюсюлманите са наис-
тина горди за това, че смятат за ислямски иде-
али политическото и социалното равенство за 
ислямски идеали. 

Например един от запитаните в световно ма-
роканско проучване (Moroccan World Poll) каз-
ва, че това, на което най-много се възхищава на 
мюсюлманския свят, е посланието на исляма за 
расово равенство. „Имам висока почит към ис-
лямските ценности и учения и нерасисткото от-
ношение на мюсюлманските народи.” Коранът 
набляга на обединението на вярващите около 
споделената вяра независимо от етноса или пле-
мето.

Кое е ядрото на мюсюлманските вярвания, 
което обединява това разнообразно, разпръснато 
по света население? Както християните гледат 
на Иисус и Новия завет и евреите на Мойсей и 
Тората, мюсюлманите уважават пророка Моха-
мед и Корана,  божия пратеник и послание, като 
последното съвършено и пълно откровение.

Заради забележителния успех на пророка 
Мохамед и ранното мюсюлманско общество в 
разпространяването на исляма мюсюлманите 
сунити гледат с уважение към идеалния портрет 
на „първото поколение” мюсюлмани (наричани 
последователи на Пророка) като техен пример.

Ключови точки
- Множеството езици, традиции и етноси на 

мюсюлманския свят представляват  неговото 
широко разнообразие. Има 57 държави по света 
с предимно мюсюлманско население или значи-
телно малцинство мюсюлмани – арабите съста-
вляват около 20% от глобалното мюсюлманско 
население.

- Вярата и семейството са ценностите в цен-
търа на мюсюлманския живот, мюсюлманите ги 
смятат за най-скъпоценното качество на тяхно-
то общество.

- Мюсюлманите, както християните и евре-
ите, вярват в бога на Авраам и признават биб-
лейските пророци като Авраам, Мойсей и Ии-
сус.

- Джихадът има много значения. Той е „борба 
за бога”, която включва борба както с душата, 
така и с меча. Етиката на ислямската война за-
бранява нападането на цивилни.

Неразбирането  
на шериата на Запад
По-голямата част от мюсюлманите вярват, 

че жените имат право да гласуват и да ходят 
на работа в ръководни позиции.

Шериатът бе приравнен  с убиване с камъ-
ни на прелюбодейците, рязане на крайници 
на крадците, затвор или смърт за богохулство 
и вероотстъпничество, ограничения на пра-
вата на жените и малцинствата. Различните 
разбирания на шериата изплуваха в Ирак, ко-
гато шиитски лидери, като например старшия 
шиитски духовник Айатола Али ал Систани, 
призоваха към ислямска демокрация, включ-
вайки  шериата като основа на закона в новата 

“ Вместо нова религия мю-
сюлманите по-скоро вяр-
ват, че ислямът е продъл-

жение на традицията на Авраам. 
По този начин, както е широко 
разпространено, съвременното 
значение на юдео-християнската 
традиция е било конструирано по 
време на Втората световна война. 
Днес се наблюдава увеличаващо се 
признание за съществуването на 
юдео-християнско-мюсюлманска 
традиция, обхващаща всички деца 
на Авраам.
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конституция на Ирак. Иракският християнски 
член на иракския комитет за създаване на кон-
ституцията Йонадам Канна каза през лятото 
на 2005, че последиците от превръщането на 
шериата в един от основните източници на 
законодателството биха били бедствени. „За 
жените това би било ужас.”  Въпреки това по-
вече от 1000 иракчанки се обединяват в под-
крепа на шериата в южния град Басра през 
август 2005 в отговор на друго обединение, 
противопоставящо се на шериата в Багдад 
седмица по-рано.

Заемайки позиция в дебата през 2004 г. 
относно ролята на шериата в новата консти-
туция на Ирак, тогавашният глава на окупа-
ционната администрация Л. Пол Бремер каза 
за временната конституция: „Нашата позиция 
е ясна. Не може да стане закон, преди да го 
подпиша.” Доналд Ръмсфелд, тогава секре-
тар на отбраната, предупреди през 2003 г., че 
САЩ няма да допуснат Ирак да се превърне 
в теокрация както Иран, бъркайки идеята за 

включване на шериата в новата конституция 
на Ирак със създаване на теокрация, т.е. с  уп-
равление от духовенството.

Въпреки че в много среди шериатът бе 
превърнат във високопарна дума за религи-
озно управление, отговорите в запитване на 
“Галъп” сочат, че „да желаеш шериат” не оз-
начава автоматично желание за теокрация. 
Значителни мнозинства в много страни каз-
ват, че религиозните водачи не би трябвало 
да имат ръководна роля в приемането на нова 
конституция на държавата, писането на зако-
ните, приемане на нови закони, определяне-
то на външната политика и международните 
отношения или да решават как да се обли-
чат жените на обществени места или какво 
да дават по телевизията и да публикуват във 
вестниците. Другите, които са предпочели 
ръководната роля на шериата, са склонни да 
постават условие, че религиозните лидери би 
трябвало да имат съветническа длъжност при 
държавните чиновници.

На Запад шериатът често извиква образа 
на рестриктивно общество, в което жените са 
потиснати и нямат основните човешки права. 
Наистина жените са страдали от наредби за 
шериат, наложени от правителството в мю-
сюлмански държави като Пакистан, Судан, 
талибански Афганистан, Саудитска Арабия и 
Иран. Независимо от това тези, които искат 
шериат, често казват, че такива наредби са не-
ислямски интерпретации.

Данните от запитването на “Галъп” ни по-
казват, че повечето запитани искат жените да 
имат лична свобода и равни права. По-голя-
мата част от запитаните в повечето държави, 
участвали в изследването, вярват, че жените 
трябва да имат: 

- същите законни права като мъжете 
(85% в Иран; 90% в Индонезия, Бангладеш, 
Турция и Ливан; 77% в Пакистан и 61% в Са-
удитска Арабия). Изненадващо, Египет (57%) 
и Йордания (57%), които като цяло са смята-
ни за по-либерални, изостават след Иран, Ин-
донезия и други страни;

- право на глас: 80% в Индонезия, 89% 
в Иран, 67% в Пакистан; 90% в Бангладеш, 
93% в Турция, 56% в Саудитска Арабия и 76% 

“ Кое е ядрото на мюсюл-
манските вярвания, ко-
ето обединява това раз-

нообразно, разпръснато по света 
население? Както християните 
гледат на Иисус и Новия завет и 
евреите на Мойсей и Тората, мю-
сюлманите уважават пророка 
Мохамед и Корана,  божия прате-
ник и послание, като последното 
съвършено и пълно откровение.

Заради забележителния успех 
на пророка Мохамед и ранното 
мюсюлманско общество в разпро-
страняването на исляма мюсюл-
маните сунити гледат с уважение 
към идеалния портрет на „първо-
то поколение” мюсюлмани (нари-
чани последователи на Пророка) 
като техен пример.
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в Йордания казват, че жените трябва да могат 
да гласуват без влияние и намеса на членове 
на семейството;

- право да работят всякаква работа из-
вън дома, за която са квалифицирани.  Ма-
лайзия, Мавритания и Ливан имат най-висок 
процент (90%); Египет (85%), Турция (86%) 
и Мароко (82%) се намират в интервала на 80 
процента, следвани от Иран (79%), Бангла-
деш (75%), Саудитска Арабия (69%), Пакис-
тан (62%) и Йордания (61%);

- право да са на ръководни позиции, вкл. и 
на ниво министър. Докато повечето от запи-
таните подкрепят това твърдение, Саудитска 
Арабия (40%) и Египет (50%) са изключение.

Докато шериатът се изобразява като без-
компромисна и потисническа законова сис-
тема, мюсюлманските жени са склонни да 
гледат на него с повече нюанси, смятат го за 
съвместим с техните стремежи за разширява-
не на правата. Например Джинан ал Убайди, 
една от деветдесетте жени, участващи в На-
родното събрание на Ирак в началото на 2005 
г., каза за Christian Science Monitor, че подкре-
пя изпълняването на шериата. Независимо от 
това като член на събранието тя ще се бори за 
правата на жените да имат равно заплащане, 
помощи при майчинство и намаляване на ра-
ботното време на бременни жени. Тя каза, че 
също би окуражила жените да носят хиджаб 
и да се съсредоточат над укрепване на  семей-
ствата си. За Убайди да се дават права на же-
ните е съвместимо с ислямските ценности.

Повечето мюсюлмани  
искат съчетание  
на източници в закона 
И двата пола в мюсюлманския свят под-

крепят идеята за вкарване на някои неща от 
шериата.

Големи мнозинства в почти всички запи-
тани нации (95% Буркина Фасо, 94% Египет, 
93% Иран, 90% Индонезия) казват, че ако 
създават конституция на нова държава, биха 
гарантирали свобода на словото, определена 
като „право на всички граждани да изразяват 
мнението си по политическите, социалните и 
икономическите въпроси на деня”.

Въпреки това, докато признават и се възхища-
ват на много аспекти от западната демокрация, 
запитаните не одобряват пълното възприемане на 
западните модели. Много изглежда искат техен 
собствен демократичен модел, който включва ше-
риата – а не демокрация, която е лесно зависима 
от западните ценности. Всъщност много малко от 
запитаните свързват „приемане на западните цен-
ности” с мюсюлманския политически и икономи-
чески прогрес. Злоупотребите с понятието шери-
ат не са довели до отхвърлянето му като цяло.

Според данните хората от държави със зна-
чителен брой мюсюлманско население наблягат 
върху нов модел за управление – демократичен 
и обхващащ религиозни ценности. Наблягането 
на това помага да се обясни защо мнозинствата в 
повечето държави, с изключение на съвсем малко 
народи, искат шериата като поне „един от” източ-
ниците за законодателство.

Само в няколко държави мнозинството твърди, 
че шериатът не трябва да има роля в обществото. 
В повечето държави по-малката част от населени-
ето искат шериата за „единствения източник” на 
законодателство. В Йордания, Египет, Пакистан, 

“ Заемайки позиция в деба-
та през 2004 г. относно 
ролята на шериата в но-

вата конституция на Ирак, то-
гавашният глава на окупационна-
та администрация Л. Пол Бремер 
каза за временната конституция: 
„Нашата позиция е ясна. Не може 
да стане закон, преди да го подпи-
ша.” Доналд Ръмсфелд, тогава се-
кретар на отбраната, предупреди 
през 2003 г., че САЩ няма да допус-
нат Ирак да се превърне в теокра-
ция както Иран, бъркайки идеята 
за включване на шериата в новата 
конституция на Ирак със създава-
не на теокрация, т.е. с  управление 
от духовенството.
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Афганистан и Бангладеш повечето искат шериата 
за „единствения източник” на законодателство.

Най-изненадваща е липсата в повечето държа-
ви на особени различия между мъже и жени в под-
крепата им на шериата за единствен източник на 
законодателство.

Например в Йордания  54% от мъжете и 
55% от жените искат шериата за единствен 
източник на законодателството. В Египет про-
центите са 70% мъже и 62% жени; в Иран 12% 
мъже и 14% жени и Индонезия - 14% мъже и 
14% жени.

В интерес на истината не се налага да гледа-
ме далеч от дома, за да открием значителен брой 
хора, които искат религията да бъде източник на 
законодателство. В САЩ запитване на “Галъп” 
през 2006 г. посочва, че 
много  от американците 
искат Библията за източ-
ник на законодателство.

Четиридесет процен-
та от американците каз-
ват, че Библията трябва 
да бъде един от източни-
ците, а 9% вярват, че тя 
трябва да бъде единстве-
ният източник на законо-
дателство. 

Още по-изненадващо 
е, че 42% от америка-
нците искат духовните 
водачи да имат централ-
на роля в изготвянето на 
конституцията, докато 
55% искат те да не участват изобщо. Тези цифри 
са почти идентични с тези на Иран.

Погрешното разбиране  
на религията
Атаките на 11 септември удвоиха страха от вя-

рата в САЩ.
Провалите на правителствата, ограбването 

на исляма от управляващи и терористи, също и 
убийствата, самоубийствените атентати, малтре-
тирането на жени и малцинства нанесоха  удар на 
мюсюлманските общества и образа на исляма на 
Запад.

Запитване на Washington Post и ABC News 

през 2006 г. откри, че близо половина от аме-
риканците – 46% - имат отрицателно мнение 
за исляма. Това е със седем процента по-висо-
ко, отколкото наблюдаваното няколко месеца 
след 11 септември 2001. Според проучването 
делът на  американците, които вярват, че ис-
лямът помага да се подклажда насилие срещу 
немюсюлмани, се е увеличил повече от два 
пъти от атаките на 11.09 насам, от 14% през 
януари 2002 до 33%. Подобно на това проуч-
ване на Pew Research Centre откри, че около 
една трета от американците (36%) казват, че 
от всички религии ислямът е тази, която е  
най-склонна да насърчава насилие сред по-
следователите си. 

За разлика от това повечето от хората в мю-
сюлманския свят гледат 
на исляма с други очи 
– като умерена, миролю-
бива религия, заемаща 
централна роля за въз-
приемането на самите 
себе си и за техния ус-
пех. Както стана вече 
дума, голям брой мю-
сюлмани продължават 
да идентифицират рели-
гията като основен белег 
на тяхната идентичност, 
източник на посока и 
сила, важна  за техния 
прогрес.

С изключение на Ка-
захстан, мнозинството 

от запитаните от “Галъп” държави със същест-
вена част мюсюлманско население (98% Еги-
пет, 96% Индонезия, 86% Турция) казват, че 
религията е важна част от ежедневието им.

Това е сравнимо с 68% от запитаните в САЩ и 
28% от запитаните във Великобритания за кого ре-
лигията е важна част от ежедневието. И все пак де-
мокрацията е сред най-често срещаните отговори. 
Тя е смятана за ключ към по-справедливо обще-
ство и прогрес. Значителен брой от помолените да 
обяснят важните аспекти от живота си се позовават 
на това да имат богат религиозен и духовен живот 
и демократично избрано правителство, смятайки 
това за  много важно.

“ Големи мнозинства в поч-
ти всички запитани на-
ции (95% Буркина Фасо, 

94% Египет, 93% Иран, 90% Ин-
донезия) казват, че ако създават 
конституция на нова държава, 
биха гарантирали свобода на сло-
вото, определена като „право на 
всички граждани да изразяват 
мнението си по политическите, 
социалните и икономическите въ-
проси на деня”.



19

Изследване

Чия демокрация  
е това все пак?
Много мюсюлмани са скептични относно наме-

ренията на Америка да съдейства за демократични  
политически системи по света.

Ако демокрацията е желаната цел за много мю-
сюлмани и за външната политика на САЩ, вярват 
ли мюсюлманите, че САЩ играят само една роля? 
За да отговорим на този въпрос, трябва да погле-
днем трезво на нещата. Има няколко предизвика-
телства в плана за спечелване на душите и сърцата 
на мюсюлманите; обратната връзка от многочис-
лените въпроси на запитванията на “Галъп” отра-
зява критика и скептицизъм относно действията 
и външната политика на САЩ. Въпреки широко 
разпространеното жела-
ние за демокрация, ко-
ято много мюсюлмани 
смятат за необходима за 
прогреса им, с изключе-
ние на 10 от запитаните 
държави, мнозинството 
не са съгласни с твърде-
нието, че „САЩ са сери-
озни в намеренията си да 
съдействат за установя-
ването на демократични 
системи за управленние 
на региона”.

Отношението на мю-
сюлманите към САЩ бе 
повлияно от това, което 
се смята за американски 
– и до голяма степен за 
европейски – „двоен стандарт” за подпомагане  на 
демокрацията: дългата песен за подкрепяне на ав-
торитарни режими и провала в подпомагане на де-
мокрацията в мюсюлманския свят, както и в други 
райони и държави след краха  на Съветския съюз.

В едно важно политическо обръщение през 
2002 г.  посланик Ричард Хаас, бивш старши слу-
жител в администрацията на Джордж Буш, отбеля-
за, че преди инвазията в Ирак администрациите и 
на Демократичната, и на Републиканската партия 
упражняват „демократична изключителност” в 
мюсюлманския свят, подчинявайки демокрацията 
на някои други национални интереси като достъп 

до нефт, включително и в Съветския съюз, и на-
месване в арабско-израелския конфликт.

Напоследък мюсюлманският скептицизъм 
към помощта на САЩ за демокрацията се е по-
вишил заради няколко причини: „създаването на 
демокрация” като логична причина за нахлуване-
то в Ирак, макар че  оръжия за масово разруше-
ние в тази държава не бяха открити; представата, 
която САЩ налагат за „приемлива” американска 
версия на демокрацията в Ирак със собствен спе-
циално избран „Джордж Вашингтон” Ахмад Ша-
лаби; нарушаването на човешките права от “Гу-
антанамо” до “Абу Гариб”. Отказът на Америка 
и Европа да признаят демократично избраното 
правителство на “Хамас” в Палестина допълни-
телно подхранва впечатлението за „двоен стан-

дарт”.
„Всички те (амери-

канските чиновници) са 
за демокрацията, докато 
им харесват резултати-
те”, каза за The Financial 
Times Кенет Рот, шеф  на 
комисията за човешки-
те права (Human Rights 
Watch). Рот вярва, че 
американската мисия за 
подпомагане  на демо-
крацията е равнозначна 
на  „смяна на режима” 
и е изгубила правдопо-
добност в мюсюлман-
ския свят. „Нейният  на-
тиск за демокрация при-

ключи”, казва той.
В The Washington Post Саламех Немат, йор-

дански анализатор  и бивш шеф на бюрото във 
Вашингтон на арабския  вестник „Ал Хаят” (Al 
Hayat), отговори на песимизма на Рот:  „Това е 
история за успеха на “Ал Кайда”, история за 
успеха на авторитарните арабски режими, 
които накараха демокрацията да изглежда 
отвратително в очите на техните народи. Те 
могат да кажат на народа си: „Вижте демо-
крацията, която американците искат да ви до-
несат. Демокрацията е беда. Забравете също 
какво ви обещават американците. Обещават 
ви смърт.” n

“ Според данните хората 
от държави със значите-
лен брой мюсюлманско 

население наблягат върху нов мо-
дел за управление – демократичен 
и обхващащ религиозни ценности. 
Наблягането на това помага да се 
обясни защо мнозинствата в по-
вечето държави, с изключение на 
съвсем малко народи, искат шери-
ата като поне „един от” източ-
ниците за законодателство.



Дейвид С. Броудър

 Текстът на колумниста на „Вашинг-
тон пост” е озаглавен „Оттеглянето 
на Чарлз Фриймън е загуба за страна-
та”. С това Броудър категорично съоб-
щава своята позиция. Защо се оттегли 
Фриймън?

Администрацията на Обама претърпя 
унизително поражение от онези лобисти, 
които президентът обеща да остави на 
постовете им, и техните приятели на Капи-
толийския хълм. Страната се лиши от  спо-
собен държавен служител в област, където 
президентът Обама има няколко лични пъл-
номощия – управлението на националните 
разузнавателни служби. Чарлз Фриймън, 
човекът, който бе номиниран за председател 
на Съвета за национално разузнаване, обе-
динение от агенции, които изготвят оценки 
за президента и други висши служители, 
внезапно оттегли кандидатурата си. 

Зная, че решението му е внезапно, защо-
то същата сутрин закусихме заедно и той ми 
каза, че ще успее да преодолее бурята, пре-
дизвикана от коментарите му относно поли-
тиката към Китай и Близкия изток, и враго-
вете, които си е спечелил от произраелското 
лоби и защитниците на човешките права в 
Тибет. „Мисля, че целта им е не да ме спрат, 
а да не позволяват на другите да говорят, и 
да са сигурни, че Американско-израелският 
комитет по обществените въпроси (AIPAC) 
е част от процеса за избиране на бъдещите 
кандидати”, ми каза той. 

Но след друго посещение до членовете 
на Конгреса Фриймън напусна. 

Това е позорен завършек на кариера-
та на една от най-изтъкнатите личности 

от американското правителство. Тъй като 
владее перфектно китайски език, той беше 
преводачът на Ричард Никсън по време на 
първото му посещение в Китай. След това 
Фриймън бе назначаван на различни дипло-
матически постове в Африка и Азия, беше 
помощник-секретар на отбраната и отго-
варяше за разширяването  на НАТО. След 
като научи и арабски език, беше изпратен в 
Саудитска Арабия като посланик точно пре-
ди войната в Залива. 20

Лоби

Какво загуби Америка?

Чарлз Фриймън, човекът, който бе 
номиниран за председател на Съвета 
за национално разузнаване, обединение 
от агенции, които изготвят оценки за 
президента и други висши служители, 
внезапно оттегли кандидатурата си. 
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Бившият адмирал Денис Блеър, директор 
на Националното разузнаване, който назначи 
Фриймън, ми каза вечерта преди Фриймън да 
се оттегли: „Много сме щастливи, като имаме 
предвид предизвикателствата, пред които сме 
изправени в Азия и Близкия изток, че можахме 
да го убедим да се върне в правителството.” 

Но нищо от това нямаше значение за за-
конодателите, предимно републиканци, но 
също и няколко ключови фигури - демокра-
ти, които се присъединиха към лобистите, 
за да го прогонят. Изпълниха блоговете и 
пресата с цитати на 
Фриймън, някои от 
които доста  стряс-
кащи. Веднъж беше 
определил сблъсъ-
ка между тибетски 
демонстранти и ки-
тайските сили за си-
гурност като „расов 
бунт” и говореше за 
израелските усилия 
„да потушат демокра-
цията в Палестина 
още в зародиш”. Ду-
мите му са наистина 
доста предизвикател-
ни, но всъщност като 
личност той е изклю-
чително въздържан, 
разумен и много ин-
телигентен. 

Според Блеър не-
говата голяма сила е 
способността му да оценява ситуацията през 
очите на другите. Ако нашето разузнаване 
беше научено на това, ми каза Фриймън, ни-
кога нямаше да си и помислим, че в Ирак ще 
бъдем посрещнати  като освободители. Съве-
тът, който щеше да оглави, не е политическа 
организация, но е място, където се събират 16 
разузнавателни  агенции и може да бъде оце-
нено тяхното мислене. Фриймън заяви: „По-
следното нещо, което искам да направя, е да 
се опитам да им наложа моите виждания.” 

Ако лобистите не бяха надделели,  Фрий-
мън щеше да назначи анализатори, за да 
разберат защо Китай предизвика инцидент 
в морето близо до крайбрежието си и как-
ви изводи могат да се направят от реакци-
ите на другите нации. С течение на време-
то, ми каза той, щеше да се опита да накара 
анализаторите да запомнят, че „не е важно 
колко секретна е дадена информация, а до-
колко може да се разчита на нея,  дори и ако 
е на първа страница във вестника”. Възна-
меряваше да разчупи изолацията, в която се 

намира светът на раз-
узнаването, като кара 
анализаторите да се 
срещат с външни екс-
перти, чиято прони-
цателност „може да 
струва много повече 
от разрешителните 
за получаване на се-
кретна информация”. 
Дори щеше да им поз-
воли да разглеждат 
„домашни” проблеми 
като: „Ако сега сме 
на 38-о място в здра-
веопазването, какво 
можем да научим от 
другите 37?” 

   Сега всичко това 
го няма, защото, как-
то е казала говори-
телката Нанси Пело-
си на Блеър, възгле-

дите на Фриймън са „отвъд границите на 
приличието”. Блеър заяви, че от Белия дом 
са му казали: ако иска Фриймън, то трябва 
да се бори за него. 

 А когато аз запитах Белия дом дали 
Обама подкрепя Фриймън, говорител на 
Съвета за национална сигурност ми отго-
вори, че ще провери, но така и не получих 
отговор. 

Фриймън си тръгна, без Обама да каже и 
една дума. n

“ Това е позорен завършек 
на кариерата на една от 
най-изтъкнатите лично-

сти от американското правител-
ство. Тъй като владее перфектно 
китайски език, той беше превода-
чът на Ричард Никсън по време на 
първото му посещение в Китай. 
След това Фриймън бе назнача-
ван на различни дипломатически 
постове в Африка и Азия, беше по-
мощник-секретар на отбраната и 
отговаряше за разширяването  на 
НАТО. След като научи и арабски 
език, беше изпратен в Саудитска 
Арабия като посланик точно пре-
ди войната в Залива. 
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Нарастването на антисемитизма
Ройтерс, Лондон

   Израелското нахлуване в Газа и световната икономическа криза са  при-
чината за физическите и словесните атаки срещу евреите, това смятат 
участниците в международна конференция за антисемитизма. 

 „Свидетели сме на изблик 
на антисемитски прояви и по-
ведение, което бих могъл да 
опиша като пандемия. Това е 
резултат както от войната в 
Газа, така и от икономическа-
та криза, за която обвиняват 
евреите.” Това са думи на Ей-
брахам Фоксмън, директор на 
Антидифамационната лига, 
американска правозащитна 
организация. „От Втората 
световна война не сме виж-
дали толкова много нападе-
ния срещу евреи, еврейски 
институции, синагоги”, заяви 
той пред Ройтерс в Лондон на 
конференция за антисемити-
зма, в която участваха 125 за-
конодатели от 40 страни.      

Британският министър на 
външните работи Марк Ма-
лок-Браун заяви, че след на-
хлуването в Газа има рязко 
увеличаване на антисемит-
ските прояви във Великобри-
тания и в други европейски 
страни. Няколко страни съ-
общиха за нарастване на ан-
тисемитските настроения по 
време на 22-дневната изра-
елска офанзива в Газа, която 
приключи на 18 януари с при-
мирие с палестинската исля-
мистка групировка “Хамас”. 

Френската еврейска асоциа-
ция CRIF е регистрирала над 
100 нападения през януари за 
разлика от последните две го-
дини, когато месечно са били 
регистрирани между 20 и 25 
нападения. Във Великобри-
тания нападенията за четири-
те седмици след началото на 
боевете в Газа са били 250 в 
сравнение с 541 инцидента 
за миналата година. Във Ве-
нецуела въоръжени мъже са 
нападнали синагогата в Ти-
ферет. В Турция еврейската 

общност също е разтревоже-
на от антисемитските про-
тести срещу нападението на 
Израел в Газа. „Няма никакво 
съмнение, че всеки път, кога-
то Израел трябва да се бори 
и защитава гражданите си, 
се наблюдава нарастване на 
антисемитските настроения 
по света”, това заяви Натан 
Шарански, бивш израелски 
министър.

Според проучване на  Анти-
дифамационната лига трудно 
е да бъдат разчупени стерео-
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типите за еврейското могъще-
ство  в бизнеса. Изследване-
то, в  което са участвали 3500 
души от Австрия, Франция, 
Унгария, Полша, Германия, 
Испания и Великобритания, 
показва, че 31% обвиняват ев-
реите от финансовата индус-
трия за световната икономиче-
ска криза. Според Дейвид Ха-
рис, изпълнителен директор 
на Американския еврейски 
комитет, всички участници на 
конференцията са се съгласи-
ли с факта, че антисемитизмът 
е достигнал нови измерения. 

 „Израелското нахлуване 
в Газа е „още един фактор”, 
част от много по-голям про-
блем”, заяви той. „Преди до 
голяма степен антисемити-
змът бе само в Европа, но 
сега е световен проблем. 
Нарастването на антисе-
митизма става на фона на 
икономическата криза „и 

обвиненията срещу евре-
ите в извършване на тежки 
икономически престъпле-
ния влошават нещата още 
повече”, заяви Харис пред 
агенция Ройтерс. Законода-
телите, голяма част от които 
не са евреи, одобриха декла-

рация, в която се призовават 
правителствата да спрат из-
лъчването на антисемитски 
програми по сателитните 
телевизионни канали, а на 
децата да бъде преподавано 
за холокоста, расизма и ан-
тисемитизма. n
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Стратегията на Обама  
пред трудности в Пакистан 

Аршад Мохамед
Ройтерс, Вашингтон

Целта на американския президент Барак 
Обама е да унищожи “Ал Кайда” в Пакис-
тан, но планът му е изправен пред много-
бройни трудности като например слабото 
правителство и вътрешните конфликти във 
военните и разузнавателните служби. 

Много пакистанци 
разглеждат Афганистан като 
„американски проблем”
Обама разкри нова военна стратегия за Аф-

ганистан, която включва унищожаването на 
“Ал Кайда” в страната и съседен Пакистан, 
след като преди повече от седем години гру-
пировката организира атаките на 11 септем-
ври срещу Съединените щати от Афганистан. 
Обама каза, че е твърде вероятно  групата и 
нейният лидер Осама бин Ладен да са се прех-
върлили през границата на територията на Па-
кистан и  двете страни да са неразривно свър-
зани. Очерта и в най-общи линии планове за  
съживяване на икономиката, както и военна 
помощ за Пакистан, за да може Исламабад да 
преследва “Ал Кайда” и нейните съюзници.

 Анализатори одобряват подхода на Обама 
да съсредоточи вниманието си върху Пакис-
тан, но според тях ще бъде трудно да бъде 
осъществен подобен план в страна, която ни-
кога не е имала контрол върху някои гранични 
райони, в които недоверието към централното 
правителство е дълбоко вкоренено. 

Действията в Пакистан ще изискват под-
крепата на институциите и на население-
то, въпреки че според мнозина пакистанци 
войната в Афганистан е изцяло проблем 
на Америка. Твърди се още, че афганис-
танските бунтовници получават подкрепа 
от пакистанските разузнавателни служби. 
Според Алекс Тиър, анализатор от Амери-
канския институт за мир: „Пакистанците 
смятат, че ние се отнасяме с тях като с ар-
мия под наем. Даваме им пари, а в замяна 
те участват в битка, която е изключително 
непопулярна сред местното население… и 
това го правят с неохота, а в същото време 
продължават да оказват подкрепа на тали-
баните, които са в пълна безопасност в Па-
кистан.” 
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 Усложнения могат да настъпят и вслед-
ствие на напрежението между едногодишното 
правителство, начело на което е президентът 
Асиф Задари; военните, които са управлява-
ли страната над 30 години, и разузнавателни-
те служби. „Очевидно управляващата класа, 
включваща военните, и разузнаването в Па-
кистан вече не са съюзници”, заяви Рик Бар-
тън, старши съветник в международната про-
грама за сигурност към  Центъра за стратеги-
чески и международни проучвания (CSIS).

“Възможен е и провал”
Когато излагаше стратегията си, Обама не 

омаловажи трудностите в Пакистан и заяви: 
„Ще настояваме да бъдат предприети необхо-
димите мерки, щом става дума за терористи на 
такова високо ниво.” Обама добави, че САЩ не 
може повече да дават „празни чекове” на Па-
кистан, т.е. помощта няма да е безвъзмездна, и 
че трябва да се прекъсне порочната практика 
американската администрация да оказва под-
крепа на военните режими в Пакистан. Един 
от „морковите” на Обама са помощите за съ-
живяване на икономиката, които възлизат на 

1,5 милиарда долара годишно за период от пет 
години, както и създаването на „зони за въз-
можности”, които да стимулират развитието на 
бедните погранични райони. Но не е ясно оба-
че какви са „тоягите”  за Пакистан, ако не спази 
плана. „Според мен е възможен и провал”, каз-
ва Стивън Кохън, учен от Южна Азия към ин-
ститута „Брукинг”. „Независимо от това какво 
ще направим и колко ще се стараем, може и да 
не успеем да променим Пакистан или поне да 
го насочим в посока, която според нас е правил-
ната. Но от друга страна си  струва да опитаме. 
Един провалил се Пакистан ще бъде истинска 
катастрофа.”

 Джеймс Добинс, бивш специален пратеник 
за Сомалия, Хаити, Босна, Косово и Афганис-
тан, който в момента е в института „Ранд кор-
порейшън”, заяви, че помощта от държави като 
Китай могат да насочат Пакистан да поеме в 
посоката, която иска Обама. „Преди две годи-
ни нямаше никаква надежда за Ирак, а Афга-
нистан беше “добрата война”, казва Добинс. 
„Днес Ирак се развива добре, а Афганистан е в 
трудно положение. Нещата се променят. Всяка 
лоша ситуация може да се промени.” n
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„Гардиан”:
Афганистан - повече 
ентусиазъм, по-малко сила

Списание „Изток-Запад” публикува в този брой два коментара за стра-
тегията на Барак Обама – единият е на Ройтерс, другият е редакционен 
коментар на „Гардиан”. Ще се потвърдят ли опасенията и съмненията на 
анализаторите?  

Може да погледнете двата  клипа. В еди-
ния Барак Обама обяснява как допълнител-
ните американски военни сили, за които бе 
обявено, че ще бъдат изпратени, ще обучават 
афганистанската армия, за да може тя да за-
щитава страната си. Така американските вой-
ски ще могат да се върнат в родината си. Във 
втория клип американски инструктори раз-
казват пред вестник „Гардиан” какъв е живо-
тът в действителност. 

По-негативна оценка  
за афганистанската армия

едва ли сте чували някога. Ето едно от изказ-
ванията: „Ако бъдат подложени на тест за нар-
котици, то тогава три четвърти от тях трябва 
да бъдат изгонени.” А афганистански коман-
дир описва хората си като банда престъпници, 
изгонени от селата им: „Не се разбирам с тях, 
нито пък те с мен.”  Американските войници 
казват, че уважават някои от афганистанските 
бойци, които работят усилено, с решителност, 
дисциплина и упоритост. Проблемът обаче е, 
че това са хората, които стрелят по тях. Вярно 
е, само една малка стъпка е, но все пак  дис-
танцията между това, което се казва в Белия 
дом, и случващото се в Хелманд1, между бла-

городните намерения и безнадеждното треса-
вище, е там и може да бъде видяна онлайн в 
сайта на „Гардиан”. 

Обама не беше като Буш, когато той  опо-
вести грандиозния си план за Афганистан, а 
от двете му страни стояха държавният секре-
тар и министърът на отбраната, но бе опасно 
близо. „Америка, каза той, имаше ясна цел, 
която да бъде съборена, разрушена и победе-
на – “Ал Кайда” в Пакистан и Афганистан, 
и да не допусне завръщането й в нито една 
от тях. Но “Ал Кайда” и талибаните са все 
още там. Щатите бяха тези, които си тръгна-
ха и започнаха друга война. Америка няма 
да пише празни чекове. Ще постави ясни ус-
ловия и за Афганистан, и за Пакистан. Как-
ви ли? Все още не се ясни.” Обама избегна 

1  Една от 34-те провинции на Афганистан, в югозападната 
част на страната.
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така популярната по времето на 
Буш дума „нахлуване”, но 21 000 
войници, изпратени допълни-
телно от президента демократ, 
съответстват на допълнителните 
войски, изпратени от президента 
републиканец в Ирак преди две 
години. 

Никой не може да обвини но-
вия главнокомандващ в липса на 
амбиция.  Обеща да подкрепи 
не само напълно корумпираното 
правителство в Афганистан, но 
и напълно отслабеното прави-
телство в Пакистан. 

Обеща да потърси  
сметка за милиардите 

похарчени за армията в Пакистан, пари, кои-
то в миналото са отивали директно в джобо-
вете на генералите земевладелци. Президен-
тът е насочил вниманието си не върху една 
страна, раздирана от въоръжени племена, а 
върху две. 

Сцената е подготвена за кървава година.  
Конфликтът между получилите подкрепления 
американски войски и прегрупиралите се та-
либани е вече реалност. Часове преди съобще-
нието от Вашингтон атентатор самоубиец раз-
руши покрива на пълна с богомолци джамия в 
Северозападен Пакистан, убивайки десетки. 
Джамията се намира само на 19 км от Пеша-
вар, на магистралата, свързваща Афганистан и 
Пакистан. Малко по малко талибаните печелят. 

Но това далеч не означава отново бягство от 
Афганистан, нито пък, че няма място за вой-
ските или че всички трябва да се приберат у 
дома. Но повече войски и повече битки няма да 
разрешат афганистанските конфликти. По-мек 
и деликатен подход може да постигне повече 
от грубата сила. Предложеното доказва това. 
Всяка година Съединените щати ще отделят по 
1,5 милиарда долара, за да строят училища и 
пътища в Пакистан. Маковите плантации ще 
бъдат засети с други култури. Вниманието ще 
се насочи към наркобароните. Но нищо от това 
няма да бъде постигнато без липсващата със-
тавка - доверието на племената, афганистански 
и пакистански, а не само на уестърнизираните 
елити от столиците. Това е тяхната битка. Та-
либаните печелят не само територии, но и пре-
даността, съдействието и помощта на местните 
жители. Това е нещо много по-ценно от парите 
и е условие чужденците в този конфликт да из-
бегнат сблъсъка. n

“ Обама не беше като Буш, 
когато той  оповести 
грандиозния си план за Аф-

ганистан, а от двете му страни 
стояха държавният секретар и 
министърът на отбраната, но бе 
опасно близо. „Америка, каза той, 
имаше ясна цел, която да бъде съ-
борена, разрушена и победена – “Ал 
Кайда” в Пакистан и Афганистан, 
и да не допусне завръщането й в 
нито една от тях. Но “Ал Кайда” 
и талибаните са все още там. Ща-
тите бяха тези, които си тръгна-
ха и започнаха друга война. Амери-
ка няма да пише празни чекове.
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Сомалийските пирати
Мухаммад Шариф Махмуд, „Ал Джазира”

Броят на корабите, подложени на атаки и пиратство, 
достигна рекордни нива ■ Проблемът е в организираното 

ограбване на морските ресурси на Сомалия ■ Съществуват ли 
възможности за ликвидиране на пиратството?

16 български моряци се намираха на  отвлечения от сомалийски пирати в 
началото на април британски търговски кораб, плаващ под панамски флаг. 
Малко преди това  тайвански кораб също бе отвлечен от пирати край брего-
вете на Сомалия. Яхта, плаваща под френски флаг, беше  пленена пак в нача-
лото на април от сомалийски пирати в Индийския океан. По същото време 
пирати отвлякоха  йеменски влекач и 20 000-тонния германски контейнеро-
воз „Ханза Ставангер“ въпреки присъствието на военни кораби, изпратени в 
района за борба с пиратите. 

Не много време преди това вниманието на световните медии беше при-
влечено от отвличането на украински кораб край бреговете на Сомалия от 
сомалийски пирати, които поискаха 22 млн. щатски долара за освобождава-
нето му. Корабът, натоварен с модерни оръжия на борда, се беше отправил  
към Южен Судан въпреки наложеното ембарго за износ на оръжия за тази 
страна по силата на мирния договор, сключен между бунтовниците и пра-
вителството.

На конференция в края на миналата година специалният пратеник на 
ООН Ахмеду улд Абдула съобщи, че  през 2008 г. пиратите са получили отку-
пи, възлизащи на 120 милиона долара.

Причини за интереса  
към Сомалия
Причините за  интереса към Сомалия  са 

многобройни.  Най-важните от тях са следни-
те:

- процъфтяване на пиратството в сомалий-
ски териториални води до такава степен, че то 
се превърна в заплаха за световната търговия 
и предвещава най-неблагоприятни послед-
ствия за сигурността в морето в региона;

- страхът от съюз между пиратите и между-
народния тероризъм и опасенията от  замър-
сяване на околната среда в случай на нападе-
ние над петролни танкери;

- увеличаване стойността на застраховката 
на морските съдове.

Всичко това може да доведе до увелича-
ване цените на товарите, а това да се отрази 
негативно върху световната икономика, и то 
точно в момент, когато светът носи бремето на 
кризата с колапса на световната банкова сис-
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тема и спада на жизнения стандарт в между-
народен мащаб.

Пиратските нападения се извършват само 
край бреговете на провинцията Пунтленд, а 
не в цяла Сомалия, тъй като в провинциите 
Сомалиленд и Южна Сомалия няма пирати. 
Въпреки че тази провинция е богата на при-
родни ресурси: петрол, риба и други морски 
дарове като сол, а също така е богата и на та-
мяново дърво, една от основните суровини 
за производство на парфюми, тези ресурси 
не се експлоатират. Още в предишни време-
на жителите на тази област са емигрирали на 
юг, където са се предлагали повече работни 
места в администрацията, въоръжените сили, 
полицията, земеделието, търговията. След из-
бухването на гражданската война по-голяма 
част от тях са били принудени да се върнат 
по родните си места, които обаче не предлагат 
условия за нормален живот - икономическата 
инфраструктура е слабо развита, а хората се 
препитават от земеделие, животновъдство и 
търговия. 

Етиопия е причината за трагичното поло-
жение, в което се намира населението сега. 
Подстрекавайки местните милиции, с които 
районът изобилстваше по време на войната 

между Етиопия и Сомалия през 1977/78 г., 
Етиопия им предостави военна и финансова 
подкрепа, за да изпълнят плана за отцепване-
то на района от обединена Сомалия. С това 
Етиопия успя да разшири кръга на разедине-
ние на териториалната цялост на страната. 

 Провинцията обяви своята независимост 
и се нарече с ново име – Пунтленд. Въпреки 
автономията подкрепата на Етиопия се свеж-
да само до снабдяване с оръжие и до обуча-
ване на милициите, плащане заплатите на 
офицерите от сигурността, за да се поддържа 
сегашното положение, а то е отцепването от 
Сомалия, като ЦРУ участва в координирането 
и сътрудничеството с Етиопия за постигане на 
същата цел, но нарича това „борба с терори-
зма”. 

Крайната бедност и нищета принудиха по-
голямата част от жителите на района, особено 
образованите кадри, да емигрират в чужбина 
в търсене на работа и по-специално в Евро-
па и САЩ. Емигрантите започнаха да изпра-
щат парични помощи на близките си и това 
се превърна в основен източник на средства 
за препитание на населението. След краха на 
държавата през 1990 г. местните жители от-
криха, че бреговете им са се превърнали в 
свърталище на международни престъпни 
организации и банди, които са изхвърляли и 
продължават да изхвърлят ядрени, химиче-
ски и промишлени отпадъци, забранени от 
международната общност, и да ограбват 
морските ресурси, особено рибата. Струва 
си да се отбележи, че сомалийското крайбре-

“ Пиратските нападения се 
извършват само край бре-
говете на провинцията 

Пунтленд, а не в цяла Сомалия, 
тъй като в провинциите Сомали-
ленд и Южна Сомалия няма пи-
рати. Въпреки че тази провинция 
е богата на природни ресурси: пе-
трол, риба и други морски дарове 
като сол, а също така е богата и 
на тамяново дърво, една от основ-
ните суровини за производство на 
парфюми, тези ресурси не се екс-
плоатират.
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жие, чиято дължина е 3700 км, е най-дългото в 
Африка и най-богато на рибни видове. 

В лекция пред британския Център за стра-
тегически изследвания, известен като „Чатъм 
Хаус”, главният координатор на ООН за Со-
малия г-н Уалид Абдула говори за това какви 
са загубите на Сомалия, изразени в парични 
печалби, поради липса на управление на тери-
ториалните й води. Добави още, че Маврита-
ния, която притежава 800 км крайбрежна иви-
ца, печели 800 млн. USD годишно от издаване 
на разрешителни за риболов на компании в 
териториалните й води. Ако се направи срав-
нение между крайбрежието на Мавритания и 
това на Сомалия, може да се сравнят и мили-
ардите долари, които Сомалия губи от грабе-
жа, извършван от европейски, африкански и 
азиатски фирми за риболов, да не говорим за 
изхвърлянето на отровните и ядрените отпа-
дъци. 

Някои въоръжени групировки откриха 
„златна мина” в това да извършват нападения 
срещу риболовни и туристически кораби и за 
това получаваха големи суми, нищожни обаче 
на фона на милионите печалба от свободния 
риболов със забранени от международната 
общност средства. Това бе изгодно и за двете 
страни и се извършваше без излишен шум.

 Но с течение на времето пиратството се 
разви, пиратите придобиха високи техниче-
ски умения, използваха бързи лодки с модер-
ни двигатели и смъртоносни оръжия като РПГ 
например, уреди за следене и разузнаване и 
съвременни средства за връзка и постепенно 
областта на действие надхвърли крайбрежни-
те води на сомалийското крайбрежие и стигна 

до 200 км навътре в океана. Доста хора се спе-
циализираха в тази доходоносна и печеливша 
търговия с благословията на местните власти 
в Пунтленд, които не поемат никаква отговор-
ност за проблема със сигурността под пред-
лог, че не са способни да го разрешат. А броят 
на корабите, подложени на атаки и пиратство, 
достигна рекордни нива. Пиратите станаха 
все по-уверени в себе си, започнаха да прила-
гат изкуството на изнудването и преговорите, 
искаха огромни суми пари и излагаха живота 
на моряците на опасност. 

С усложняване на положението държави-
те, чиито кораби ограбват морските ресурси 
в сомалийските териториални води или  пре-
минават свободно през тях, особено държави-
те, които имат военни бази и военен флот на 
входа на Червено море и в Джибути, започна-
ха да се надпреварват в критиките си срещу 
пиратските действия, без обаче да си мръднат 
пръста и да охраняват преминаващите кора-
би, дори и тези, които са били отвлечени. Из-
глежда вниманието на големите държави към 
този проблем се свежда само до овладяване 
на стратегически важните Сомалия и Черве-
но море, войната срещу международния те-
роризъм, както и възможността корабите им 

“ Етиопия е причината за 
трагичното положение, в 
което се намира населени-

ето сега. Подстрекавайки местни-
те милиции, с които районът из-
обилстваше по време на войната 
между Етиопия и Сомалия през 
1977/78 г., Етиопия им предостави 
военна и финансова подкрепа, за да 
изпълнят плана за отцепването 
на района от обединена Сомалия. 
С това Етиопия успя да разшири 
кръга на разединение на терито-
риалната цялост на страната. 
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да ловят риба. Изключение прави Франция, 
която извърши демонстративни действия за 
залавяне на пиратите, транспортирането им 
до страната, за да бъдат предадени на съда, но 
това не оказа никакво влияние на пиратски-
те действия, напротив, нещата се усложниха. 
Напоследък много държави като ЕС, Индия, 
Канада, Малайзия, Русия, Египет изявиха го-
товността си за намеса. 

На 2 юни 2008 г. Съветът за международ-
на сигурност издаде резолюция № 1816 по 
препоръка на САЩ и Франция, с което се 
разрешава на чуждестранни военни кораби 
да навлизат в сомалийски териториални води 
с цел потушаване на пиратските действия и 
въоръжените нападения в морето с помощта 
на всички възможни средства. Една от най-
важните инициативи е създаването на зона на 
морски патрули за сигурност, където кораби 
на страните съюзнички ще патрулират съв-
местно в близост до зоната на корабоплаване 
и следователно в областта на осигуряване на 
помощ. Но дори и в този момент нищо от спо-
менатите проекти не е било извършено.  

Същността на проблема
В действителност същността на проблема 

е нападението и организираното ограбване на 
морските ресурси на Сомалия. Дори компани-
ите, притежаващи кораби, поощриха разпрос-

транението на пиратските действия, като до-
броволно даваха откупи, защото смятаха, че 
сумите са нищожни в сравнение с огромните 
печалби, които прибираха. И когато тази до-
ходоносна търговия процъфтя и започна да 
излиза извън контрол, и след като пиратите 
започнаха да искат огромни суми, едва тога-
ва започнаха да се надигат протестни гласо-
ве из целия свят. Международната общност 
разглежда проблема едностранно, и то от ас-
пекта на пиратите, без да се опита да разбере 
същността на проблема. Пиратството лесно 
би могло да бъде спряно, ако бъдат спрени ри-
боловните компании  в териториалните води 
на Сомалия или ако се забрани плащането 
на откуп. Човек лесно би могъл да заключи, 
че всички тези международни резолюции, 
свързани с борбата с пиратството, имат 
за цел единствено да защитят незаконния 
риболов в сомалийски териториални води и 
да лишат страната от приходите, които 
й се полагат. 

В края на XIX век преди италианската оку-
пация поради лошите икономически условия 
районът се е препитавал от пиратство, а бри-
танските власти в Аден са отпускали щедри 
годишни финансови дарения на местните 
султани, за да спрат пиратските набези и за 
протекция на британските кораби, минаващи 
покрай бреговете, от всякакви посегателства. 
Сомалийският бряг е бил безопасен  по вре-
ме на италианската окупация, той е бил без-
опасен и 30 години след създаването на со-
малийската държава, когато не е имало нито 

“ Някои въоръжени групи-
ровки откриха „златна 
мина” в това да извърш-

ват нападения срещу риболовни 
и туристически кораби и за това 
получаваха големи суми, нищож-
ни обаче на фона на милионите 
печалба от свободния риболов със 
забранени от международната 
общност средства. Това бе изгодно 
и за двете страни и се извършваше 
без излишен шум.
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един-единствен случай на пиратство. А когато 
движението на ислямските съдилища пое уп-
равлението през периода от юни до декември 
2006 г., то успя окончателно да унищожи пи-
ратството. 

Това доказва, че съществуването на цен-
трална държавна власт, която е легитимна 
и подкрепяна от народа, е сигурна гаранция 
за защита на стабилността в държавата и на 
сигурността в териториалните й води. Пи-
ратството по сомалийските брегове е друго-
то лице на дестабилизационните процеси, 
предизвикани от Етиопия и Кения след обя-
вяването на стратегическия им алианс сре-
щу Сомалия в началото на 60-те години. Той  
приключи с пряка военна намеса от декември 
2006 г., която започна от въоръжаването на 
племенните милиции, създаването на сепара-
тистки организации и накрая стигна до масо-
ви кланета, извършени от  етиопските войски, 
унищожаване на градовете и обстрелването 
им с ракети и танкове и изселването на мили-
он и половина души от столицата Могадишо.

Амбиции без граници
Измежду тъжните шеги, които бяха публику-

вани в кенийския вестник „Нейшън дейли” от 
говорителя на управляващата партия, писателя 
Доналд Кийбикурър, е и коментарът за инци-
дента с украинския кораб. “Кения има страте-
гически интереси в Сомалия, Кения и Етиопия 
трябва да задвижат нещата и да си поделят Со-

малия. При тази подялба всяка от стра-
ните ще прибави към територията си по 
300 000 кв. километра и само да изпратят 
общи военни сили и да обявят това анек-
сиране, светът ще бъде поставен пред 
свършен факт.” В етиопските електронни 
издания и блогове бяха публикувани по-
добни статии по повод на отвличането на 
украинския кораб, като се призоваваше за 
незабавно присъединяване на цялата про-
винция Сомалиленд и Бутленд. 

Разбира се, това са само илюзии, но 
те разкриват агресивната война срещу 
Сомалия с благословията на западните 
съюзници на Кения и Етиопия, които счи-

тат Сомалия за гнездо на ислямския тероризъм. 
Единственото решение на проблема с пират-
ството е изтеглянето на чуждестранните войски 
и прекратяване на външната агресия и оказване 
на помощ на държавите за излизане от туне-
ла на дипломатическите игри, дирижирани  от 
международната общност чрез финансиране от 
Европейския съюз и създаване на фиктивни ин-
ституции, неотговарящи на действителността и 
водещи единствено до удължаване страданието 
на сомалийския народ и до вреди за обществото 
за дълъг период от време, какъвто е случаят с 
пиратството. 

Стабилността на Сомалия, връщането на 
независимостта и националното и регионално-
то й единство, сформирането на законна власт, 
действително представляваща сомалийския 
народ, е единствената гаранция за премахване-
то на местното и международното пиратство в 
териториалните води. Няма алтернатива на пос-
тигането на мир, учредяването на институции 
на новата държава, създаването на армия и по-
лиция, експлоатацията на природните ресурси 
на страната и осъществяване на цялостно раз-
витие, защото без това ще има реална опасност 
за съдбата на Сомалия и за сигурността в Аф-
риканския рог и целия свят. И ако сега пират-
ството не позволява да се използва Аденският 
залив от международното корабоплаване и ако 
то се обърне към нос Добра надежда, то това ще 
е голяма икономическа катастрофа. n
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Сблъсък на цивилизациите? 
Корективът на Юрген Тоденхьофер

Първи тезис. Западът е много по-жесток 
от мюсюлманския свят. Убити са милиони 
цивилни араби, откакто започна колониза-
цията. 

Големият  френски историк и политик 
Алексис дьо Токвил е страстен защитник на 
свободата на личността. За него тя винаги има 
приоритет  пред равенството. Неравенството, 
пише той, идва „направо от Бог”. Така че не 
е чудно, че като повечето свои съвременници 
този просветен мъж не цени високо расовото 
равенство.

 В основното си произведение „Демокра-
цията в Америка”, публикувано през 1835, 
Токвил прави бележка, характеризираща епо-
хата: „Ако съдехме по това, което се случва по 
света, почти бихме казали, че за другите раси 
на човечеството европеецът е това, което е чо-
векът за нисшите животни - той  ги подчинява 

на потребностите  си, а когато не може да ги 
подчини, ги унищожава.” За либералния мис-
лител не е имало „следователно смисъл да се 
отнасяме с мюсюлманските поданици сякаш 
са ни равни”.

 За последните 200 години Западът се от-
нася точно по този начин  към мюсюлманския 
свят. През колониалния период арабските се-
мейства са преследвани като „хиени, чакали 
и крастави  лисици”. Стратегията на коло-
ниалните управници от XIX век, възприета, 
за да пречупи съпротивата срещу „тяхната 
цивилизационна мисия”, е „да руши, лови и 
тероризира” (Оливие льо Кургранмезон). В 
Алжир цели племена, които търсели убежище 
в пещерите, са „дезинфекцирани” („прогоне-
ни с пушек”). Френският полковник Люсиен-
Франсоа дьо Монтаняк написал в писмо от 
Алжир през 1842 г.: „Убиваме, душим. Вико-

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

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

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

 Списание „Изток-Запад” ще представи на своите читатели в три последовател-
ни броя десетте тезиса на Тоденхьофер, като изразява надеждата, че и у нас може 
да се намери издателство, което да публикува книгата.
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вете на отчаяните и умиращите се смесват с 
шума на мучащия и блеещ жив добитък. Пи-
тате ме какво правя с жените. Ами, някои за-
държаме като заложници, други заменяме за 
коне, трети  се продават на търг като говеда... 
За да прогоня  мислите, които понякога ме 
обземат, поръчвам да бъдат отсечени няколко 
глави, не глави на артишок, а глави на хора.” 

Луи дьо Бодикур, френски  
писател и заселник в Алжир, 
описва едно от многото кла-
нета: „Един войник отряза 
гърдите на жена с един замах, 
друг хвана едно дете за кра-
ката и разби черепа му в сте-
ната.” Виктор Юго разказва, 
че войниците си подхвърля-
ли деца един на друг, за да ги 
хванат с върха  на щиковете 
си. Те искат по 100 су за ухо, 
консервирано в солена вода. 
Наградата за отрязана глава 
е по-голяма. Телата на араби-
те понякога са превръщани в 
животински дървени въгли-
ща. 

Наполеон III все пак ви-
дял действащата Божия ръка: 
„Франция е любовницата на 
Алжир, защото това е искал 
Бог.” Алжирците го възпри-
емат по различен начин. Те 
трябвало да платят много ви-
сока цена за свободата си. Във  
войната за независимост от 
1954 г. до 1962 г. са унищоже-
ни 8 хил. алжирски села с на-
палмови бомби от Френските 
въздушни сили. Алжирският 
фронт за национално освобождение (ФНО) 
също извърши ужасяващи актове на насилие, 
както правилно посочва Алберт Камю. Но по 
отношение на броя жертви  тези два акта не 
могат да бъдат сравнявани с жестоките дейст-
вия, предприети от колониалистите. По време 
на 130-годишната си цивилизационна мисия 

те са убили много над два милиона алжирци 
според алжирски източници. Френските из-
числения показват, че са убити над един ми-
лион алжирци и 100 хил. французи. 

На иракчаните, колонизирани от Англия, не 
им е провървяло много повече. Когато въста-
нали срещу британското потисничество през 
1920 г., Уинстън Чърчил ги обвинил в „небла-

годарност” и използвал хими-
чески оръжия срещу тях „с 
отличен поучителен ефект”, 
както отбелязва той.

 „Бомбаджията Харис”, 
духовният баща на „назида-
телното бомбардиране”, гор-
до докладва след бомбено 
нападение: „Сега арабите и 
кюрдите знаят какво означа-
ва истинско бомбардиране. За 
45 минути цяло село може да 
бъде заличено.” В Ирак бом-
бените нападения са считани 
за ефикасен метод за съби-
ране на данъци. Офицерът 
от Кралските въздушни сили 
Лайнъл Чарлтън напуснал ар-
мията  през 1924 г., след като 
посетил една болница и видял 
множеството жертви на тако-
ва нападение. Той нямало как 
да знае, че неговата страна ще 
бомбардира отново Ирак 80 
години по-късно. 

В Либия италианските ко-
лонизатори пускали фосген 
и иприт върху бунтовниците 
и гражданите. Племенните 
вождове били качвани на са-
молети и хвърляни от главоза-

майващи височини. Повече от 100 хил. цивил-
ни били депортирани в лагери в пустинята, 
а половината са зверски убити. Либийските 
момичета са държани като сексробини за ко-
лониалните войски. По време на въстанията 
на Кабил в Мароко испанците също използват 
химически оръжия с ужасни последици.  

Д-р ЮргЕн тоДЕнхьофЕр (67) 
е бил висш служител в голяма  
европейска медийна група пове-
че от 20 години. Преди това 18 
години е бил член на германския 
парламент и говорител на ХДС/
ХСС (Християндемократически 
съюз/Християнсоциален съюз) 
по развитието и контрола на оръ-
жия. Написал е два бестселъра 
за войните в Афганистан и Ирак. 
Със средствата от тях основава 
дом за деца в Афганистан и по-
строява детска клиника в Конго. 
С хонорарите от новата книга То-
денхьофер ще финансира меди-
цинска помощ за иракски деца 
бежанци  и проект за израелско-
палестинско помиряване  в Близ-
кия изток. 
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Моделът на отношение към арабите съвпа-
да със стратегията за унищожаване на корен-
ното население на Америка. Безумните идеи 
за расово и културно превъзходство, преобла-
даващи по онова време, не знаят граници. Гю-
став льо Бон, основател на масовата психоло-
гия и противник на „суеверието за равенство”, 
разделя човечеството на четири класи: мест-
ните австралийски и американски народи той 
определя като „примитивни раси”, “негрите” 
като „нисши”, арабите и китайците като „меж-
динни” и индоевропейците като „висша раса”.   

Точно така и от Втората световна война на-
сам Западът често се отнася с арабите като с 
нисши човешки същества на „едно ниво с ви-
сшите маймуни” (Жан-Пол Сартр). Това е вяр-
но за войните срещу 
колониалната власт, 
за интервенциите за 
осигуряване на суро-
вини, за палестинския 
въпрос и за санкциите 
срещу Ирак, които са 
прокарани  от САЩ и 
Англия. Според УНИ-
ЦЕФ тези наказател-
ни мерки, които Вати-
канът нарече „извра-
тени”, са причинили 
смъртта на над един 
милион и половина 
цивилни, включител-
но и на  половин милион деца.

 Сегашната иракска война също разкрива 
смайващото презрение към мюсюлманския 
свят. Хиляди цивилни са убити, когато сили-
те, ръководени от  САЩ, нахлуват. Безброй са 
осакатени от бомби, включително от такива, 
съдържащи уран. 

Проучване, проведено от независими аме-
рикански и иракски лекари и публикувано в 
медицинското списание „Дъ ланцет” (The 
Lancet), изчислява, че повече от 600 хил. ирак-
чани са загинали от насилствена смърт до 
юни 2006 г. като резултат от войната и хаоса, 
предизвикан от окупационните сили. Проуч-

ването сочи, че 31% са убити от водените от 
САЩ коалиционни сили, а 24% са загинали 
при междуетнически размирици и самоубий-
ствени атентати. Отговорността не може да 
бъде поета в 45% от случаите на насилстве-
на смърт. Според „Дъ ланцет” големият брой 
на жертви на огнестрелно оръжие подсказва 
„прякото участие на САЩ”. Проучване на не-
зависимия британски институт  за изследва-
ния ORB от есента на 2007 г. сочи, че над един 
милион иракчани са убити и приблизително 
същият брой са ранени. Според него почти 
всяко второ домакинство в Багдад е загубило 
член на семейството. По мнение на “Наблю-
датели за човешки права” Саддам Хюсеин 
е отговорен за смъртта на 290 хил. иракски 

граждани по време на 
23-годишното си уп-
равление.

От есента на 2007 
г. броят на случаите 
на насилствена смърт 
е спаднал в Ирак. Но 
според скромните из-
числения на експер-
тите повече от 6 хиля-
ди  иракски граждани 
все още умират ме-
сечно в хаоса на вой-
ната. Това е два пъти 
повече от загиналите 
на 11 септември 2001 

г. в Световния търговски център. Народът на 
Ирак сега е далеч по-зле, отколкото при уп-
равлението на Саддам Хюсеин (по мнението 
на Кофи Анан). Едва ли са много иракчани-
те, които биха казали: „Страхотно, страната 
ни е разрушена, над един милион  са убити, 
четири милиона и половина са превърнати в 
бежанци, детската смъртност е сред най-ви-
соките в целия свят; електричеството, водата 
и медикаментите са  оскъдни; безработицата  
и инфлацията са нараснали над 50%, човек 
почти не може да излезе на улицата, в Багдад  
хората живеят в отделени със стени гета, тъй 
като „добрите огради означават добри съсе-

“ На иракчаните, колони-
зирани от Англия, не им е 
провървяло много повече. 

Когато въстанали срещу британ-
ското потисничество през 1920 
г., Уинстън Чърчил ги обвинил в 
„неблагодарност” и използвал хи-
мически оръжия срещу тях „с от-
личен поучителен ефект”, както 
отбелязва той.
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ди”, както казва генерал Дейвид Петреус. Но 
си е струвало, Саддам си отиде.” 

През последните 200 години никоя мюсюл-
манска държава нито веднъж не  е атакувала  
Запада. Европейските суперсили и САЩ ви-
наги са били агресори, а не атакувани. От на-
чалото на колониалната епоха милиони араб-
ски цивилни граждани са били убити. Западът 
е недвусмислено на върха на лигата, когато 
става въпрос за убиване, в съотношение на 
повече от десет към едно. 

Настоящият дебат за мнимата склонност 
на мюсюлманския свят към насилие е поди-
гравка с историческите факти. Западът беше 
и е много по-жесток от мюсюлманския свят. 
Проблемът на нашата епоха не е насилието на 
мюсюлманите, а наси-
лието на някои западни 
страни. 

За да разбере мю-
сюлманския екстре-
мизъм, човек трябва 
да се опита да види 
света поне за момент 
от гледната точка на 
мюсюлманите. Наши-
ят хоризонт не е краят 
на света. Младият мю-
сюлманин, който следи 
новините по телеви-
зията, вижда как ден 
след ден мюсюлман-
ските жени, деца и мъже са убивани от западни 
оръжия, западни съюзници, западни войници в 
Ирак, Афганистан, Палестина, Ливан, Сомалия  
и  другаде. 

Цинично е от страна на западните мислители 
да сбръчкат чела и да размишляват върху упа-
дъка и краха на арабската цивилизация, която 
някога е била „военно, икономически и култур-
но далеч по-развита” (Ханс Магнус  Енценсбер-
гер). Западът е изиграл основна роля, за да се 
случи това. Той е плячкосал и разграбил коло-
ниите и после  се е оттеглил. През 1830 г., когато 
започва колонизацията на Алжир, тази страна 
е с процент на грамотност от 40%, по-висок от 

този на Франция или Англия. През 1962 г., кога-
то френските  окупационни сили се изтеглили, 
той е бил под 20%. 

Колониализмът е откраднал от арабския 
свят повече от един век развитие. Седемна-
десет години след завладяването на Алжир от 
французите, Токвил отбелязва с примирение: 
„Светлините бяха угасени... Направихме мю-
сюлманското общество много по-нещастно, не-
организирано, невежо и варварско.”

Втори тезис. Изправени пред военното по-
дстрекателство на Запада, наистина не е из-
ненадващо, че подкрепата за мюсюлмански-
те екстремисти продължава да нараства. 

Западният колониализъм е вилнял в почти 
всички части на све-
та. Но в богатите на 
петрол близкоизточни 
страни той никога не 
е преставал да пра-
ви това.  Това отделя 
този регион от други-
те райони в света и го 
прави разсадник за те-
роризъм. Тероризмът 
не е мюсюлмански 
проблем, а глобален. 
Той винаги е същест-
вувал и е използван от 
всякакви движения. 
Успоредно с арабските 

терористи, които убивали еврейски заселници, 
има и „ционистки терористични организации” 
като “Иргун”, водена от Менахем Бегин, и “Бор-
ците за свободата  на Израел”, водена от Ицхак 
Шамир, които описват себе си като терористи.  
Те се борели с терористични тактики – и срещу 
цивилни - срещу англичани и араби за свободен 
Израел. 

В настоящия дебат относно тероризма чес-
то се казва: „Не всички мюсюлмани са теро-
ристи, но всички терористи са мюсюлмани.” 
Това просто е погрешно. До 11 септември 
2001  г. тамилските тигри в Шри Ланка безспор-
но бяха считани като най-смъртоносната теро-

“ От есента на 2007 г. броят 
на случаите на насилстве-
на смърт е спаднал в Ирак. 

Но според скромните изчисления 
на експертите повече от 6 хиляди  
иракски граждани все още умират 
месечно в хаоса на войната. Това е 
два пъти повече от загиналите на 
11 септември 2001 г. в Световния 
търговски център. 
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ристична организация в света. Те убиха хиляди 
невинни цивилни. Превърнаха в професия и 
усъвършенстваха самоубийствения тероризъм 
и другите по света им подражаваха до най-мал-
ката подробност, особено в Близкия изток. Про-
дължават да взривяват и убиват всеки ден. Те са 
хиндуисти, не мюсюлмани. И не убиват запа-
дняци. Ето защо техните атаки  не се отразяват 
подробно.

 От 48 организации, определени като те-
рористични от  Европейския съюз през 2006 
г., 36 нямат нищо общо с исляма. Тези „анти-
империалистически”, „антикапиталистически”, 
„антииндийски” или „антицейлонски” терорис-
тични групи са отговорни  за смъртта на безброй 
цивилни в Латинска Америка, Азия и Африка на 
юг от Сахара. На Запад те не фигурират в об-
щественото съзнание. Защото не убиват хора от 
нашата културна  сфера. 

След официалния край на колониалното уп-
равление колониал-
ните власти често са 
били замествани от 
финансово и военно 
зависими марионетни 
режими, пионки в ге-
ополитическата игра 
на западните суперси-
ли. Който не им съдействал, бил уведомяван, че 
един народ има право на самоопределение само 
при условие, че не накърнява западните интере-
си. Свобода никога не е означавала свобода от 
нас. Някой би нарекъл това „законът Мосадек” 
в  памет на иранския министър-председател Му-
хаммад Мосадек, който е демократично избран 
през 1951 г. и свален две години по-късно от 
ЦРУ и англичаните. Който не действа в съответ-
ствие с този закон е отстраняван с преврат или 
подлаган на обща медийна кампания и набеж-
даван за „пакостник”. Използването на медиите 
за създаването  на  „злодеи” е специалитет на 
западната външна политика. Както показва при-
мерът с Кадафи, титлата „пакостник”  може да 
бъде отнета във всеки момент. 

Дори Саддам Хюсеин, партньор, който беше 
преименуван на „пакостник”, все още би мо-

гъл да прави каквото поиска, ако беше останал 
партньор на САЩ. Клането в Дуджаил, в което 
загинаха 148 души и заради което той беше ек-
зекутиран, се случи преди 26 години през 1982 
г. По това време Саддам е най-важният играч за 
САЩ в Близкия изток и  с помощта на Запада 
води война срещу Иран на Хомейни. Доналд 
Ръмсфелд го  посети през 1983 г. като специален 
пратеник на американския президент, въпреки 
че е подробно информиран за Дуджаил. Саддам 
все пак беше наш другар по оръжие, антиисля-
мист, от Германия са му доставяли компоненти 
за химически оръжия, от Франция военни реак-
тивни самолети, а от САЩ сателитни данни за 
иранските позиции. 

В Близкия изток Западът никога не е демон-
стрирал интерес към човешките права или де-
мокрацията, той се бореше и се бори за нефт. 
Циничното дехуманизиране в името на човеш-
ките права, което кървавите образи от Ирак, 

Афганистан и другите 
мюсюлмански стра-
ни документират еже-
дневно, оставя дълбок 
и болезнен белег върху 
културната памет на 
мюсюлманите. 

Самюел Хънтинг-
тън  е прав поне в едно отношение: „Западът 
спечели света не с превъзходството на идеите си 
или ценностите на религията, а по-скоро с пре-
възходството си в прилагането на организирано 
насилие. Западняците често забравят този факт, 
но незападняците – никога.” 

Как може мюсюлманският свят да вярва в на-
шите ценности за човешко достойнство, върхо-
венство  на закона и демокрацията, ако всичко, 
което вижда, е начинът, по който ние ги потис-
каме, унижаваме и експлоатираме? Наистина ли 
е изненадващо, че екстремистите печелят все 
повече подкрепа? Или че някои хора най-накрая 
отвръщат, когато техните семейства отново и 
отново са тласкани от нашата машина за унищо-
жение? Никой не се ражда терорист. 

Въпреки всичко това любезността и госто-
приемството, които все още се оказват на запад-

“ Сегашната иракска война 
също разкрива смайващо-
то презрение към мюсюл-     

      манския свят. 



38

Непопулярно четиво

ните туристи в ориенталските страни, са пора-
зителни. Човек може да посети религиозните 
места без проблем, не само в светска Сирия, но 
и в теократичен Иран - църкви, синагоги и джа-
мии. Повечето мюсюлмани чувстват повече ува-
жение към юдаизма и християнството, отколко-
то ние. Въпреки че отхвърлят американската 
външна политика, те се възхищават на Запада в 
много отношения. Младите мюсюлмани обичат 
да носят (немаркови) западни маратонки, дънки 
и тениски. Докато поддържат вярата си, те биха 
искали да са като нас в много отношения - сво-
бодни, модерни и демократични посвоему. Биха 
искали да харесват Америка, някога големият 
фар на надежда за потисканите хора от целия 
свят, ако не беше нейната пропита с кръв външ-
на политика. 

Мюсюлманският свят е далечен вик от об-
раза, обрисуван  в западните медии. Западните 
телевизионни компа-
нии показват изфабри-
куван, изкривен образ 
на тълпите, бушуващи 
срещу Запада. През  
септември 2001 г., след 
нападението на Све-
товния търговски цен-
тър, много телевизион-
ни станции показаха как палестинските деца се 
радват. Но кадрите бяха нагласени. Според жур-
налистите от израелския вестник „Хаарец” на 
децата са били раздадени бонбони, така че да се 
радват пред камерите. „Спонтанните”  антиза-
падни демонстрации в арабския свят обикнове-
но се провеждат само когато са внимателно ор-
ганизирани и режисирани с помощта на запад-
ните телевизионни компании. Щом камерите са 
свалени, на „телевизионните демонстранти” се 
дава малък бакшиш и те са откарвани в домове-
те си от същите камиони, които са ги докарали. 

За разлика от Запада ксенофобията е не-
позната в мюсюлманския свят. Може би сме 
много по-напреднали икономически и техно-
логично от тези страни, но не и по отношение 
на човечността. Когато стане дума за учтивост 
и любов към съседа и чувството за семейство 

и гостоприемство, можем да научим много от 
мюсюлманите. Тази сърдечност, както е в слу-
чая с Ирак, може да се превърне в необуздан 
гняв, когато Западът презрително стъпче пра-
вата на мюсюлманите. Жан-Пол Сартр описва 
това самоунищожително отчаяние по време на 
алжирската освободителна война през 1961 г.: 
„Ако този потискан гняв не намери отдушник, 
той се превръща във вакуум и унищожава са-
мите потискани  същества. За да се освободят, 
те дори  се колят едни други. Различните пле-
мена се бият помежду си, тъй като не могат да 
се изправят срещу реалния враг. Можете да 
разчитате на колониалната политика, за да под-
клаждате съперничеството... пороят на  наси-
лието помита всички бариери... Това е ефектът 
на бумеранга, третата фаза на насилието, която 
се връща върху нас, поразява ни и както пре-
ди ние не можем да осъзнаем, че това е нашето 

собствено насилие.”
„Коалицията на же-

лаещите” е взела от 
иракчаните всичко, ко-
ето би им дало възмож-
ността да бъдат толко-
ва „благородни, услуж-
ливи и добри”, колкото 
ние бихме искали да 

се възприемаме. Тя разруши всички техни дър-
жавни  структури, стъпка достойнството и гор-
достта им. Тя системно подтикваше иракчани-
те да се обръщат едни срещу други. Толкова е 
лицемерно от страна на Запада тогава да бъде 
„изненадан”, че тази стратегия наистина рабо-
ти и че отчаянието на иракчаните понякога се 
превръща в самоунищожение. Абсурдно е да се 
твърди, че „подобно нещо никога не би се слу-
чило тук” - твърдение, често изричано с отте-
нък на расистко възмущение. Само си спомнете 
как спирането на тока в Ню Йорк през 1977 г. и 
ураганът в Ню Орлиънс през 2005 г. бяха доста-
тъчни да предизвикат масови кражби, убийства 
и хулиганства. Homo homini lupus est - „Човек 
за човека е вълк” (Томас Хобс). Това е вярно 
не само за мюсюлманите, но и за евреите и 
християните. n

“ За да разбере мюсюлман-
ския екстремизъм, човек 
трябва да се опита да види 

света поне за момент от гледната 
точка на мюсюлманите.
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Виртуалният Близък изток:
Интернет и публичният дебат

Явор Михайлов

В началото на нашето хилядолетие “глобалната мрежа” вече присъства в живота на 
повечето държави от Близкоизточния регион. По това време в Европа и Америка интернет 
се е изградил като първата действително масова среда, неотменно открита и децентра-
лизирана, позволяваща на всеки да получава и разпространява алтернативни информации 
на сравнително ниска цена. Така на Запад виртуалното пространство се превръща в цен-
тър на обществен дебат и комуникация. Дали западният опит е приложим в мюсюлман-
ския свят? Колко са интернет потребителите в региона? За какво използват мрежата? 
Разгръщат ли се обществените дискусии в близкоизточното киберпространство?

Възходът на  
интернет потреблението
През 1999 г. съгласно сведения на дъблинската 

компания за информационни технологии “Ноа” в 
Близкия изток (без Северна Африка) вече има 880 
000 онлайн потребители. През 2003 г. вече около 
4% от населението в арабските страни използва ин-
тернет - приблизително около 11 милиона души. В 
последната четвърт на 2004 г. много сайтове регис-
трират повишение на посещаемостта, развитие, дъл-
жащо се на  подобряването на интернет връзката в 
арабските държави. За този ръст допринасят най-ве-
че Египет и Саудитска Арабия, на които се падат една 
трета от всички интернет потребители в региона. 
Употребата на интернет се разпространява най-бързо 
сред младежите и жените. Показателен е фактът, че 
50% от младежите на възраст между 15 и 24 години 
в ОАЕ са свързани с интернет. Жените са близо 50% 
от всички интернет потребители в арабските страни. 
През 2006 г. по данни на технологичната компания 
“Нилсен”, занимаваща се с маркетингови проучва-
ния, арабските интернет потребители са 19 милиона. 
Това е ръст с почти 500% спрямо 2000 г.  Според по-
следните данни на “Интернет уърлд статистик” от 
септември 2007 г. посетителите на глобалната мрежа 
от арабския свят са 29 милиона и съставляват 8,5% 
от арабски говорещото население. Арабският език е 
десетият най-използван език в интернет. На северно-
африканските страни се пада 26% от употребата на 

виртуалната мрежа в Африка,  а 17,3% от населени-
ето на Близкия изток е вече онлайн. За нарастването 
на интернет потреблението спомага и смекчаването 
на правителствените рестрикции в редица страни от 
региона, въпреки че цензурата си остава един от най- 
наболелите проблеми. ОАЕ, Бахрейн и Йордания 
намаляват филтрирането и го ограничават върху ня-

moheet.com
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колко политически сайта на опозицията. Катар кон-
тролира само трафика на порнографски материали. 
Нефилтриран достъп има в Мароко, Египет, Ливан, 
Кувейт, Либия, Судан и Ирак. Но в Либия и Судан 
стойността на свързването с глобалната мрежа дълго 
време е толкова висока, че това ограничава интернет 
потреблението до едно малцинство, макар и положе-
нието да се променя през последните години.

От всичко това  става ясно, че значението на ин-
тернет в живота на мюсюлманския свят все повече 
нараства, макар регионът да изостава от Европа. Но 
със сигурност виртуалната мрежа е вече неотменна 
част от социализацията на младежите и образовано-
то градско население в Близкия изток. 

Какво търсят местните  
жители в интернет?
Албрехт Хофхайнц е направил проучване по този 

въпрос и установява, че “освен инструменталните 
сайтове от типа на търсачки, справочници или цен-
трове за софтуерна помощ мрежата е призвана да 
задоволи следните потребности, подредени в при-
близителния ред, отразен 
от трафика в киберпрос-
транството: поддържане 
и разширяване на соци-
алните контакти чрез 
електронна поща и чат; 
запознаване с новините 
от надеждни междуна-
родни източници; обсъждане на всичко под слънце-
то, но преди всичко на такива традиционни теми табу 
като религия, политика и отношения между полове-
те; запознаване с моралните принципи на съвремен-
ната ислямска перспектива върху модерния живот; 
развлечение, особено сваляне на музика, но също 
така компютърни игри и спорт; ръководство за това 
как да живееш като мюсюлманска жена в съвремен-
ния свят, включително отговори на всички обичайни 
женски въпроси (красота, мода, кухня, отношения, 
сексуален живот, деца, работа и семейство); сватов-
нически услуги;  делова информация”. 

Интересно е, че електронните версии на тради-
ционните вестници са относително по-малко ус-
пешни, отколкото позиционираните само в интернет 
издания. Така например либералният “Елаф” (Elaph.
com) в началото на 2004 г. настига  най-известния и 
уважаван международен арабски ежедневник “Ал 
Хаят” (http://www.alhayat.com) по популярност сред 
онлайн читателите и през април 2005 г. става най-по-

сещаваният информационен сайт в Саудитска Ара-
бия, изпреварвайки “Ал Джазира”. Други популярни 
издания, разпространявани единствено в електронен 
вариант, са “Ал Канат” (alQanat.com), “Мидъл Йист 
онлайн” (middle-east-online.com) и палестинският 
“Дониа ал Уатан” (alwatanvoice.com).

Мнозина представители на образования елит из-
ползват мрежата, за да осъществяват връзка с местни-
те и националните власти. Това се обуславя от факта, 
че редица държави от региона правят стъпки в съз-
даването на електронни правителства. Египет е един 
от пионерите в тази област и продължава да пред-
приема инициативи, които да подобрят виртуалните 
връзки между властите и гражданите. Египетското 
правителство с помощта на “Майкрософт” създава 
портал за правителствени услуги (www.egypt.gov.eg), 
който е открит на 25 януари 2004 г. в присъствието на 
Бил Гейтс. Мароко (www.egov.ma) и Йордания (www.
moict.gov.jo) също развиват започнатите от тях през 
90-те години на ХХ век проекти в тази насока. 

Младежката възраст на онлайн потребителите, 
както и големият брой жени сред тях намират отра-

жение в ръста на посе-
щенията на сайтове като 
“Фоста” (http://fosta.net); 
сайт за развлечения за 
млади мъже, “Бент ел 
Халал” (http://bentelhalal.
maktoob.com); уебстра-
ница за запознанства с 

цел брак, основана в Египет (има религиозен ха-
рактер), “Кооора” (kooora.com - портал за футбол), 
“Тараб” (6rb.com - портал за музика), “Хауаа уърлд” 
(hawaaworld.сom - портал за жени, базиран в Саудит-
ска Арабия - безусловно един от най- популярните 
форуми по женски въпроси) и много други подобни. 

Но тези данни не трябва да ни подвеждат, че вир-
туалното пространство в мюсюлманския свят се из-
ползва само като място за забавления и черпене на 
полезна бизнес информация. Напротив, интернет все 
повече се превръща в терен за осъществяване на об-
ществения дебат в региона.

Интернет и общественият 
дебат в Близкия изток
Младежката възраст на мнозинството интернет 

потребители в Близкия изток не е показателна за тех-
ния интерес към обществени и политически пробле-
ми. Всъщност младите мюсюлмани обръщат много 
по-голямо внимание на такива теми, отколкото тех-

“ Мнозина представители на обра-
зования елит използват мрежа-
та, за да осъществяват връзка 

            с  местните и националните 
             власти.
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ните връстници в Европа и Америка. Но дискурсът 
по обществени проблеми се различава значително от 
западния.

Ако погледнем близкоизточното интернет прос-
транство, ще установим, че дори виртуалната рево-
люция е пряко свързана с осмислянето на ислямска-
та традиция. Албрехт Хофхайнц отбелязва, че “две 
особености характеризират арабския интернет ъгъл 
днес. Първо, религията има най-голям дял откъдето 
и да е другаде в света и, второ, арабските потреби-
тели са изключително активни в дискусии - особено 
засягащи политиката, религията и секса.” “Прибли-
зително 8-10% от най-посещаваните 100-200 арабски 
сайта имат религиозен характер.” 

Тези констатации не са учудващи предвид факта, 
че още през 90-те години на ХХ век, докато все още 
сайтове със западен произход доминират в мрежата, 
много защитници на исляма и членове на ислямист-
ки групи припознаха интернет като средство за раз-
пространение на техните послания. Така например 
алжирците могат да посетят многобройни ислямист-
ки сайтове като този на ФИС-организации, които 
са забранени в Алжир и 
нямат никакво законно 
право за публикации. От 
политическите сили на 
опозицията в целия ре-
гион ислямистките среди 
са най-активни онлайн 
благодарение на голямото количество компютърно 
грамотни техни активисти, живеещи в Европа и Аме-
рика.

Хофхайнц се спира и на още един любопитен факт. 
Според него такъв интерес към религиозната тема-
тика не съществува в другите мюсюлмански страни. 
През 2005 г. в класацията на 100-те най-посещавани 
сайта в Иран има само една ислямска уебстраница, 
а в турския топ 100 - нито една. Докато в случая с 
Турция може да отдадем тези данни на наложеното 
секуларизирано държавно устройство, то ситуация-
та с Иран, който в очите на Запада се идентифицира 
като образец за теократична ислямска държава, буди 
недоумение. Но да се твърди, че ислямът отсъства от 
иранското виртуално пространство е прибързано. В 
своето изследване на иранската блогосфера Лиора 
Хенделман-Баавур отбелязва, че 6% от блоговете и 
темите са посветени на религията и философията. 
Може би липсата на доктринални спорове в иран-
ското киберпространство се дължи на факта, че ши-
измът, изповядван там, е единственият клон на ис-

ляма, който е създал някакво подобие на клерикална 
структура. Но ислямът присъства имплицитно в он-
лайн тематиката както на Иран, така и на арабските 
страни при обсъждането на теми като семейството, 
историята и различни  ежедневни ситуации.

Най-популярните сайтове
Когато става въпрос за присъствието на исляма в 

интернет, повечето западни коментатори го обвързват 
с т.нар. “джихадистки” сайтове, изразяващи радикал-
ни позиции. Но не се задава въпросът доколко е реал-
но тяхното влияние върху интернет аудиторията в ре-
гиона. Популярността на “джихадистките” сайтове е 
в пряка зависимост от международната обстановка. 
Създадената в началото на американската кампания 
в Ирак уебстраница за “джихад” новини “Ал Ислам 
Муфаккират” (islammemo.cc) има най-голям брой 
посетители през ноември 2004 г., когато се водят бое-
вете за Фалуджа. Друг такъв сайт е ветеранът “Мохи-
ит” (moheet.com), популистки портал, собственост на 
създадената през 1998 г. в Дубай “Алмотахида груп” 
(arabia-inform.com) и позициониран в Египет, който 

печели известност, обръ-
щайки се към чувството 
за ислямска и арабска 
солидарност. Разбира се,  
спекулирането в медиите 
и интернет с национални 
и религиозни чувства не 

е нещо нито ново, нито типично само в мюсюлман-
ския свят.

Но най-популярните ислямски сайтове са не 
войнствените, а тези, които проповядват морал-
но обновление на човека. Най-известен сред тях е 
този на проповедника Амр Халед. Неговата стра-
ница (AmrKhaled.net, осн. 2002) задминава по по-
сещаемост такива ветерани като “Ислям онлайн” 
(IslamOnline.net, осн. 1997) и през 2004 г. се превър-
на не само в най-посещаваната мюсюлманска уебс-
траница в интернет, но и в най-популярния религи-
озен сайт в света. Този млад египетски религиозен 
водач подобно на ислямските реформатори от XIX 
век вижда в исляма средство за възраждане на ум-
мата. Но за разлика от своите предшественици той 
смята, че това възраждане трябва да се осъществи 
първо на индивидуално ниво, затова призовава сво-
ите слушатели да “поемат отговорност и да вяр-
ват в своите способности”. Причината за неговото 
влияние е много добре обяснена в една статия на 
Мюсюлманската асоциация в Британия, където се 

“ Популярността на “джиха-
дистките” сайтове е в пряка за-
висимост от международната  

  обстановка. 
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казва, че “той дава на младежите това, което им е 
отказвано много години: вяра в тяхната способност 
да променят и действат”. Неговият девиз, превър-
нал се в лозунг на последователите му, е “аз съм 
създател, а не потребител”. Видно е, че младите 
мюсюлмани, напълно в духа на съвремието, се ос-
ъзнават като двигател на обществената промяна. Те 
са тези, които “повеляват одобряваното и възбраня-
ват порицаваното”. 

Тази нова нагласа сред младото  поколение в 
региона, намерила израз в проповедите на Амр 
Халед, обяснява другата особеност на близко-
източното киберпространство - афинитетът към 
дискусии. Младите мюсюлмани имат мнение и 
искат техният глас да бъде чут, а интернет им дава 
възможност за това. Чрез глобалната мрежа беше 
направен опит за нещо, което не беше практикува-
но досега в региона - измерване на общественото 
мнение. На много сайтове като този на “Ал Джа-
зира” се поставят онлайн анкети по въпроси от об-
ществен интерес. Макар резултатите им да не мо-
гат да се сравнят с едно задълбочено социологи-
ческо проучване, те все 
пак дават някаква пред-
става за обществените 
настроения в мюсюл-
манския свят.

Но основното прос-
транство за виртуален 
дебат си остават форумите и чатовете. През но-
ември 2003 г. съществуват повече от 750 активни 
близкоизточни форума, от които около 60 са из-
ключително популярни. Освен форумите на спо-
менатите по-горе страници на Амр Халед и “Ис-
лям онлайн” трябва да споменем ролята, която иг-
раят за публичния дебат ветерани като основания 
през април 1998 г. “Ал Саха ал Арабия” (буквално 
“арабски форум” - alsaha.com), “Суалиф” (Swalif.
net, осн. авг. 1999 г.) и “Арабс Гейт” (Arabsgate.
com, осн. юли 2000 г.), които си остават едни от 
най-посещаваните уебстраници в Близкия изток 
до днес. Основните теми за дискусия са религия, 
политика и отношенията между половете - въпро-
си, които по една или друга причина са “неудоб-
ни” в реалната йерархична среда, господстваща в 
тяхното ежедневие. Изследователят на арабското 
интернет пространство Хелми Номан е направил 
проучване на 338 арабскоезични онлайн форума в 
периода между юли и септември 2005 г. Той от-
крива, че ислямски ориентираните форуми са най-

обичайни (27%) с подкатегория на “джихад” фо-
румите, които са малко, но изключително активни. 
Само 5% са посветени на политиката и текущите 
дела, много малко в сравнение с другите катего-
рии, включващи спорт (6%), развлечения (13%), 
фондовата борса (11%) и компютри (17%). Номан 
също така отбелязва, че 42% от всички арабски 
“Яхуу групс” са посветени на секса. Интернет 
дискусиите, посветени на секса, са един от мал-
кото начини за младите хора в региона да получат 
информация по тази иначе “деликатна” тема, като 
се има предвид, че в Близкия изток тя се смята за 
част от интимния свят на индивида и дори няма 
опити за някаква просвета по тези въпроси. Друга 
будеща интерес подробност е, че две групи, стар-
тирали като “секс”, впоследствие започват да дис-
кутират религиозни теми.

Способността на интернет да прекрачва създа-
дените граници разширява обществения дебат и 
включва в дневния ред  теми, които доскоро са били 
старателно избягвани. Виртуалното пространство 
създава атмосфера на свобода и толерантност. Нещо, 

което липсва в реалното 
ежедневие на жителите 
в региона. В киберпрос-
транството те се чувстват 
по-свободни да изразят 
своето мнение, използ-
вайки псевдоними, за да 

избегнат държавния контрол, макар да съществуват 
редица начини, чрез които да бъде разкрита тяхната 
самоличност. Нарушават се табута, които в реалния 
живот не могат да бъдат игнорирани. Граждани на 
арабски страни обсъждат арабско-израелските отно-
шения в чатове и форуми, нещо трудно осъществимо 
лице в лице, чрез поща или чрез телефон, предвид 
че между мнозинството арабски държави и Израел 
отсъстват такива връзки.

Но макар и да дават възможност за изява, фо-
румите имат различни механизми, чрез които да 
ограничават изразяването на “неудобни” мнения, 
а и доста често дискусиите в тях еволюират до 
караници с “нецивилизован тон”, което накара ин-
тернет потребителите да потърсят ново място, 
където да публикуват своите мнения. Над виртуал-
ния хоризонт в мюсюлманския свят изгря звездата 
на блоговете.

Интернет вече  изгражда една нова виртуална 
публична сфера в региона, но дали тя ще окаже вли-
яние върху близкоизточната реалност? n

“ На много сайтове като този на 
“Ал Джазира” се поставят он-
лайн анкети по въпроси от об- 

      ществен интерес.
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Форумът за арабска култура 
„Махмуд Даруиш” отваря врати

Как се роди идеята за форума?
Руслан: Идеята дойде, след като бях за-

почнал да опознавам културата на баща ми, 
а именно арабската култура. Бях в 12-и клас 
в НГДЕК, където за първи път получих зна-
нията си за Близкия изток. Тогава се сблъс-
ках още по-силно и с т.нар стереотипи, 
наложени в тукашното общество. Именно 
този сблъсък ме накара да започна да мисля 
за този форум или клуб, както аз го нари-
чам, където да можем да обсъждаме теми, 
свързани с арабската култура, бит, история 
и т.н. 

Как се почувства, когато най-после на-
мери съмишленици?

Руслан: Това е най-хубавият момент в 
цялата инициатива. Замисълът ми щеше да 
остане още на лист хартия, ако не бяха при-
ятелите ми от СУ. Ако не бяха те, нямаше да 
има днес този форум.

Форумът за арабска култура „Махмуд Да-
руиш” ще се стреми да популяризира араб-
ската култура и да помага на всички, които 

се интересуват от нея, но по една или друга 
причина няма откъде да се запознаят с нея. 
Форумът ще се занимава основно с преводи  
(статии, актуални новини, литература и др.), 
но освен това ще организира и семинари за 
арабска култура. В тях ще могат да участват и 
хора, които не са активни във форума.

Какви са основните цели на форума? 
Руслан: За мое щастие материята, с която 

се захващаме, е обширна и обхваща множе-
ство проблеми. Именно поради това ще има-
ме широко поле за работа и разнообразие, 
което може да използваме като наш плюс. 

Ани Минчева

  Напук на суеверията, петък – 13  март 2009 г., се оказа щастлив ден за 
младите арабисти. На този ден се състоя откриването на форума за араб-
ска култура „Махмуд Даруиш”. Събраха се много и най-различни хора, за да 
станат свидетели на събитието.

Какво представлява форумът? Това е младежка организация, основана 
от студенти от специалност „Арабистика” в СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, а идеята и първоначалната концепция са дело на Руслан Трад – също 
студент. Наполовина сириец, той от години мечтае да намери съмишле-
ници. Най-после това се случва и заедно създават форума.
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Целите на форума са най-вече преводаческата 
дейност и организирането на семинари, деба-
ти и презентации за арабската култура, исто-
рия, бит и политиката, характерна за Близкия 
изток.

Разбира се, младите арабисти виждат и 
трудностите пред себе си, и препятствията, с 
които могат  да се сблъскат. Дали ще срещнат 
достатъчно подкрепа сред научните кръгове? 
Дали ще има интерес към дейността им? 

Въпрос към д-р Абуаси, директор на 
ЦБИ: Д-р Абуаси, с какво ви привлече 
идеята за форума?

Д-р Мохд Абуаси: Това, което ме при-
влече в инициативата най-много, е, че на 
фона на зачестилите напоследък опити за 
насаждане на омраза и разпространяване 
на антиарабски  и антимюсюлмански сте-
реотипи видях, че млади хора, студенти, се 
ангажират с мисията за разпространяване 
на уважение между  хората и за изгражда-
не на мостове между религии и култури. 
Новото поколение  има капацитет и заряд  
от интелигентност и откровено мислене и 
може достойно да се противопостави на 
опитите за насаждане на омраза и на стере-
отипите от миналото, които не носят нищо 
добро.

Младите арабисти не случайно избраха 
името на големия палестински поет и писател 
Махмуд Даруиш за име на своя форум. Спо-
ред тях той е символ на арабската култура и 
самото му име е послание. 

Въпрос към Мая Ценова, преводач, пре-
подавател в СУ „Св. Климент Охридски”: 
Г-жо Ценова, вие казахте, че приемате 
създаването на форума за арабска култу-
ра „Махмуд Даруиш” за личен подарък. 
Защо „подарък”?

Мая Ценова: Когато изобщо за пръв 
път се опитах да преведа “нещо” от араб-
ската литература на български, мисля, че 

беше “На майка ми” - стихотворение тъкмо 
на Махмуд Даруиш... А подтикът и за онзи 
първи опит, и за това, че изобщо станах пре-
водач, беше в общи линии красотата на тези 
думи - нямах как сама да понеса силата им, 
трябваше с някого да я споделя. Трябваше 
да се опитам да направя взаимното ни непо-
знаване с арабите малко по-малко и взаим-
ното ни разбиране - малко повече...

И затова, когато форумът “тръгна”, това 
беше просто осъществяване на идеи и на-
мерения, които от много отдавна сме има-
ли. Само че  по “наше време” явно въз-
можностите за комуникация бяха направо 
оскъдни в сравнение със сегашните. Или 
на нас просто не ни стигна изобретател-
ност и настойчивост. И в този смисъл фо-
румът лично за мен е подарък. Сигурно на 
немалко хора ще им бъде  интересно да чуят 
за съвременна оманска поезия, например 
Абдуллах Риями или Сейф Рахби, или защо 
не за съвременна либийска поезия - Самира 
Бузеди или Омар Куддай. 

Студентите обявиха  конкурса, органи-
зиран от тях – за есе и за превод. Темата на 
есето е „Какво не знаем за арабската култу-
ра?”, а желаещите да превеждат могат да избе-
рат между стихотворението „ةينغأ“ и разказа 
.и двете на Даруиш – “يهامتلا نم دعبأ„

Защо прие да станеш един от основа-
телите на форума?

Калоян: Приех, защото исках да съм 
част от нещо подобно - извънкласно, но 
свързано с това, което уча.

Весела: Защото всяко ново нещо е инте-
ресно и вълнуващо… 

Ралица: Приех, защото за мен този фо-
рум е възможност да споделя любовта си 
към арабската култура с всички, за които 
арабистиката е въпрос на принадлежност, а 
не единствено на висше образование.

Алевтина: Намерих един сериозен чо-
век… По-точно той ме намери. Тогава пре-
живявах трудни времена в специалност 
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“Арабистика”. 
Търсех си на-
дежда за успеш-
но завършване, 
а той ми пред-
ложи наистина 
да се занима-
вам с това, което 
уча… Разбрах, 
че всъщност това 
може да прерас-
не в нещо мно-
го красиво – ще 
има полза както 
за мен, така и за 
цялото общество 
- за разчупване 
на стереотипите.

Кое е нещото, което най-много те 
вдъхновява в арабската култура?

Калоян: Огромното разнообразие на всич-
ко - планини, морета и океани, пустини и гори, 
религии и етноси. Многообразието като част 
от тази култура, макар че то е и причина за 
страшно много конфликти на всякаква основа - 
политическа, военна, религиозна, сексуална...

Десислава: Харесват ми цялостното на-
строение и заряд, приятната атмосфера, но 
може би съм най-запленена от архитектура-
та, литературата и приложното изкуство.

Алевтина: Толкова е различна и необят-
на, винаги има какво да научиш… Общо 
взето, колкото повече разбираш, толкова 
повече разбираш, че нищо не разбираш…

Ралица: Другостта ме вдъхновява. И 
това, че тази другост не ме плаши, а ме кара 
да се чувствам съпричастна и разбираща.

Има ли нещо, което искаш да проме-
ниш в нагласите  на българското обще-
ство към   арабската култура?

Калоян: По-скоро да се опитаме с този 
форум да създадем  отношение към араб-
ската култура.

Весела: Обществото ни е в плен на пред-
разсъдъци по отношение на много неща, 
за това ми е много трудно да посоча едно 
конкретно.

Ралица: Иска ми се българското обще-
ство да бъде по-толерантно - да може да не 
се противопоставя на нещо, различно от 
това, което вижда всеки ден, и да знае, че 
тази култура има много проявления. Хората 
носят красота в себе си, независимо от това 
къде се намират, с какво се хранят, как се 
обличат и кого почитат.

Алевтина: Липсва адекватна информа-
ция. В България, а и не само, съществуват 
някакви изкривени представи за арабите. 
Нещата, с които ги свързват, са: фереджето 
(което дори не се нарича така), тероризмът 
и някаква безумна привързаност към рели-
гията. Винаги трябва да надникнеш зад за-
весата, за да прозреш същността. 

Създаването на форума за арабска култура 
„Махмуд Даруиш” вдигна високо „летвата” и  
очакванията към него са големи, Форумците 
ще трябва да ги оправдаят. Ще успеят ли? n
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Барби на 50

Порочиста Хакпур

В дните около честването на 
бляскавия 50-и рожден ден на 
Барби почти всеки има да раз-
каже някаква история.

Моята започва през 1958 в 
един от най-старите, вечно на-
селени градове в Иран – Хама-
дан. Започва с майка ми, тогава 
още малко момиче, и с извест-
ния в цял свят предшественик и 
антипод на Барби: порцелано-
вата детска кукла. 

Майка ми постоянно чупела 
своите порцеланови кукли - лукс 
сред приятелите й, които отрас-
нали с парцалени кукли, израбо-
тени от техните майки и сестри. 

Един ден баба ми, дребничка 
на ръст жена, но горда съпруга 
на президента на Националната 
иранска петролна компания в 
Хамадан, повела  майка ми към 
местните магазини за играчки в 
търсене на поредната кукла. За 
техен ужас обаче по магазините 
нямало никакви кукли. 

Тогава с тежката задача бил 
натоварен един некомпетентен 
братовчед, на когото заръчали 
на път от Европа да донесе на 
майка ми нова кукла. Когато 
пристигнала, новата кукла се 
оказала всичко, което старата 
не била – дългокрако и кокет-
но нещо, половината от ръста 
и четвърт от теглото на старата 
тантуреста  керамична играчка. 

Някои части били направени 
като истински (обеци, мигли, 
гърди), други – просто нарису-
вани (гримирано лице, лакира-
ни нокти, изписани очи), а об-
леклото на куклата било като 
за вече голяма госпожица. Това 
била германската кукла Билд 
Лили – следвоенната сладура-
на и изкусителка, сътворена 
по подобие на красавиците от 
германските комикси за пора-
снали момчета1.  Куклата Лили 
послужила за прототип на Рут 
Хандлър, която я използвала, за 
да създаде през 1959 американ-
ската Барби.

Реакцията на майка ми: тя 
била озадачена. Как да играеш 
с тази играчка? Та това е жена, 
не детска кукла! Накрая баба 
трябвало да заведе Лили и май-
ка ми до магазина, където мама 
склонила да й купят поредната 
вечно чуплива, но пък закръг-
лена кукла-пеленаче, с която 
по можела да си играе. 

20 години по-късно, в пери-
ода, когато Шер беше нейни-
ят идол, майка ми най-накрая 

Ислямската 
революционна Барби 

1 Билд Лили е създадена по рисунки на 
Райнхард Бойтин – карикатурист в гер-
манския таблоид „Билд”, и е пусната в 
продажба  през 1955 г.
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получи Барби. В най-ранното 
ми детство в Техеран ми пода-
риха първата Барби – платине-
норуса кукла, тип „Малибу” 
или „Суперстар”, облечена в 
металически дискотечни бан-
ски. Мама веднага се влюби в 
нея, а веднага щом бях доста-
тъчно голяма да си играя с иг-
рачки, се влюбих и аз. От този 
момент започна безкрайният 
Барби сезон. 

Поне докато не бяхме при-
нудени внезапно да напуснем 
Иран. Когато моето семейство 
напусна Техеран почти за една 
нощ в навечерието на иранско-
иракската война през 1980, след 
нас остана цяла стая, пълна със 
скъпи играчки. Загубите включ-
ваха и моята любима Барби ко-
лекция. 

Преминаването към друг на-
чин на живот за мен беше лес-
но, най-вече защото осъзнавах, 
че това е един малък свят, осо-
бено когато ставаше въпрос за 
Барби. През един от първите ни 
дни като бежанци в Париж по-
ставих нашите в задънена улица 
със сърцераздирателния си рев 
пред „Галери Лафайет”. Там на 
витрината в централния магазин 
беше изложена „Пинк енд при-

ти” Барби. 
Майка ми, която се опитваше 

да спести всяко пени за черни 
дни, за пореден път се обърна за 
помощ към баба, за да ми купят 
куклата. След толкова много го-
дини в Хамадан тя отстъпи. 

Аз ликувах. Барби беше на-
всякъде, вечна и универсална, 
без значение в коя точка на све-
та се намираш... Щом се уста-
новихме в Лос Анджелис, ми 
беше позволено с годините да си 
съставя цял батальон от „Грейт 
Шейп”, „Дрийм дейт” и „Рок” 
Барбита, плюс няколко „Барби 
Шевролета” и „Къщата на меч-
тите”. 

Но към края на основното 
училище Барби започна да ме 
кара да се чувствам неловко. Все 
по-често се вглеждах в огледало-
то. Започнах да оцветявам косите 
на Барбитата ми в черно (каквато 
е моята) и да ги кръщавам с пер-
сийски имена: Бахаре, Банафше, 
Скипаре. Дори един ден прека-
рах часове, опитвайки се да нака-
рам прасковеният тен на една от 
куклите ми да се промени в  моя 
бронзов загар. Начинанието оба-
че се оказа безуспешно.  Започ-
нах да осъзнавам, че по-лошото 
от това да бъдеш чужденец беше 

да бъдеш чуждестранно момиче. 
Точно когато интересът ми 

към Барби започна малко по мал-
ко да избледнява, нейното значе-
ние за хората в Иран започна да 
расте повече и повече. Във все 
още новата ислямска република 
Барби привлече общественото 
внимание като национална за-
плаха, застрашаваща магнетизма 
на Джейн Фонда2.  

Обезпокоено от западните 
влияния и от опасността да се 
подрони авторитетът на нацио-
налната красота, правителство-
то се зае да спре продажбите на 
Барби по пазарите. Институтът 
за интелектуално развитие на де-
цата и младежта създаде кукли-
близнаци на име Сара и Дара – 
мюсюлмански аналог на Барби и 
Кен, със забрадки и молитвени-
ци вместо с кабриолети и музи-
кални уредби.  Правителството 
извърши също и внезапни про-
верки на магазини, които търгу-
ваха с Барби. Това обаче доведе 
до лепенето на черни стикери по 
кутиите, за да се прикрият в тях 
злощастните кукли. 

Тази битка продължава и 
в наши дни. Миналия април 
иранският главен прокурор Гор-
банали Дори-Наджафбади пре-
дупреди иранците за пагубните 
културни последствия, които 
има вносът на куклите Барби, и 
отново рекламира Сара и Дара 
като първокласни алтернативи. 
И все пак, въпреки че е три пъти 
по-скъпа и се продава нелегално 

“ Майка ми постоянно чупела своите пор-
целанови кукли - лукс сред приятелите 
й, които отраснали с парцалени кукли, 

изработени от техните майки и сестри. 
Един ден баба ми, дребничка на ръст жена, но 

горда съпруга на президента на Националната 
иранска петролна компания в Хамадан, повела  
майка ми към местните магазини за играчки в 
търсене на поредната кукла. За техен ужас оба-
че по магазините нямало никакви кукли. 

2 Актрисата е известна с  това, че е поли-
тически активист и като поддръжник на 
движението за човешки права се  обя-
вява против войната във Виетнам през 
60-те години. Сега тя е противник и на 
американските военни действия в Близ-
кия изток. 
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Коректор: Милена Братованова     Производство: “Мейкър Артс”

на черния пазар, Барби успява да  
упражнява влияние в ислямската 
република. 

Всъщност Иран може би е 
единственото място, където Бар-
би е съхранила онази особена 
сила, която завладява младите 
сърца и безспорно разпалва умо-
вете на възрастните. Сега, след 
100 кариери, 50 националности, 
40 домашни любимци, милиарди 
чифта обувки и 50 000 различни 
превъплъщения, Барби бе побе-
дена. И единственото място, къ-
дето тя може да отиде, е някъде 
другаде - поне съдейки по про-
дажбите й в САЩ, които годиш-
но продължават да падат. 

Защо Барбитата завършва-
ха живота си разчленени, голи, 
промушени и остатъците им, на-
тъпкани в кашони, се захвърля-
ха в някой прашен килер? Спо-
ред изследване на университета 
в Бат момичетата правят това 
като ритуал, с който отбелязват 
преминаването от една възраст в 
друга. 

Въпреки че при мен имаше 
допълнителен гняв – в предтий-
нейджърските си години бях 
убедена, че Барби се е съюзила 
с майка ми: нереално красива, 
с известна доза деспотичност - 
някой, който ще ме преследва с 
червило из къщата преди всяко 
„събитие”. 

За кратък период обаче тя ме 
завладя. В Ню Йорк, без семей-
ство, без иранци в обкръжение-
то ми, започнах да се гримирам 
вкъщи и навън – бях като книж-
ка за оцветяване. Палитрата ми 
с гримове олицетворяваше ця-
лата тази многоцветна лудост. 
А „за спорта” просто излизах 
да вилнея из клубовете в този 
вид: обувки с висок и тънък ток 
от Патриша Филд3, дъгоцветен 
лъскав корсаж, крещящи секси 
панталони и силно накъдрена и 
топирана, тип „афростил” коса – 
всичко беше яркорозово, натру-
фено и ексцентрично. 

Майка ми това лято: На какво 
си заприличала?

В този период от моя живот 
всичките часове през деня ги пре-
карвах ужасно скучно, затворена 
в офис, където бях единствена-
та етническа личност. Един ден 
се озовах на обяд с обичайната 
женска групичка от вечно намръ-
щени колежки на средна възраст. 
Една от тях отправи презрителен 
поглед, вероятно насочен към го-
лямата ми салата без дресинг и 
диетичния портокалов сок, или 
пък към златистия ми френски 
маникюр, и измърмори под носа 
си – „Персийска Барби”. 

Тя си тръгна, преди да успея 
да стана от стола, за да я даря с 
прегръдката на живота ми. n

Текстът, който публику-
ваме, беше отпечатан в „Ин-
тернешънъл хералд трибюн”. 

3 Американска дизайнерка и стилист-
ка, номинирана за “Оскар” и спечелила 
награда “Еми” за костюми. Тя създава 
модния образ на Кари Брадшоу в сери-
ала „Сексът и градът“.

Порочиста Хакпур е американска писателка и журналистка от ирански 
произход. Родена е в иранската столица Техеран през 1978 г., но е израсна-
ла в Южна Пасадена, Калифорния. Получава бакалавърска степен от „Сара 
Лоурънс колидж“ в Бронксвил, Ню Йорк, и завършва магистратура в универ-
ситета „Джонс Хопкинс”. 

Нейни статии са публикувани в „Дейли бийст”, „Ню йорк таймс”, „Чикаго 
рийдър” и др. 

През септември 2007 г. излиза и първият й роман - „Синове и други запа-
лителни предмети”, който е посрещнат с овации от критиците. Романът про-
следява съдбите на някои от иранските бащи и синове, останали да живеят в 
Лос Анджелис и Ню Йорк след атентатите от 11 септември 2001 г. „Синове и 
други запалителни предмети” печели първо място за белетристично произве-
дение на 77-мите годишни награди за най-добри книги, Калифорния.  
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Дамаск, най-старият град в света




