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Лично

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО АФГАНИСТАН

Какво ме прихвана, дявол да ме вземе, че пак тръгнах за Афганистан? 
Нали вече го видях преди четири години? Какво ми липсваше у дома при 
внуците или в редакцията на в. „Политика“, че отново се отправих за този 
пущинак при пущуните? И то за цели четири месеца!

Всичко стана някак от само себе си. Военният министър ме команди-
рова като цивилен репортер на вестник „Българска армия“ в контингента 
от ВВС на летището в Кабул. Не се чувствах непривично в камуфлажната 
униформа, още пазех в гардероба един комплект с пагони на полковник от 
някогашната си служба. В левия джоб на ризата си скътах ключовете от 
дома. Не за талисман, а за да ми напомнят, че там ме чакат и ако искам да 
се върна, трябва добре да си обмислям авантюрите, които винаги дремят 
дълбоко в подсъзнанието ми, и не съм сигурен, че няма отново нещо да 
забъркам.

Впрочем цялото ми пътуване дали не си е истинска авантюра? Някога, 
през �97� г., ми подариха един патрон с калибър около �5 мм от Руско-тур-
ската война и оцелял сто години. Носех го в левия джоб на пилотското си 
яке. Със затягането на ремъците на парашута патронът леко се впиваше в 
тялото ми. Като лейтенант извърших доста глупости, но си мисля, че усе-
щането от този патрон ме предпази от поне още толкова простотии. Пазя 
го и до днес.

Държа да кажа, че в тази книга неизбежно ще присъства личен елемент. 
Не само защото единствено от мен зависи какво ще сложа на страниците и ще 
се опитам да го пробутам на читателя. Но с контингента от седемдесет души 
щях да прекарам заедно четири месеца във военния лагер на KAIA (Kabul 
International Airport – Кабулско международно летище) и неизбежно щях да 
се сближа. Редно е читателят да знае през чии очи и през чие обременено с 
годините съзнание ще добие представа за станалото.

Латинската сентенция казва: „Testis unus, testis nullus“. Прибързаният є 
превод може да доведе до конфузна ситуация – тя не се отнася до медицината 
и в частност до човешката анатомия, а е от областта на правото. И на бъл-
гарски гласи: „Един свидетел – никакъв свидетел.“ Така че през следващите 
четири месеца трябваше да бъда като тестис на латински, сиреч само да при-
съствам, да наблюдавам и да регистрирам събитията, без да участвам в тях. 
Щях да бъда може би единственият публичен свидетел и няма как думите ми 
да бъдат сверени и потвърдени.
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Ако не успея да обясня сносно защо аз самият отидох в Афганистан, 
едва ли ще съм наясно защо го направиха останалите седемдесет души. А 
само чрез тяхната мотивация (и подготовка, разбира се) ще мога да разбера 
и разкажа как българите се справиха с ролята на водеща нация в ръковод- 
ството и управлението на международното летище в Кабул. От неговото 
функциониране в значителна степен зависи успехът на операцията на силите 
на НАТО в Афганистан (ISAF).

По това време Соня Янкулова бе първата жена заместник-министър на 
отбраната в цялата история на България, но именно на нея бе поверен най-
мъжкият ресор – оперативното ръководство и контролът на мисиите зад гра-
ница. Естествено, тя бе сред първите, които служебно научиха, че ще замина 
за Афганистан.

– Защо ти трябва? – ме попита Янкулова. – Зная, че не отиваш за пари, за-
щото си гражданско лице и ще получаваш няколко пъти по-малко от другите.

Разговорът го водехме по време на коктейл в едно чуждо посолство и 
не бързахме заникъде. А и аз самият не бях съвсем наясно с отговора. Та 
се състоя между нас приблизително следният диалог, който започнах много 
отдалеко:

– Ами мъжете сме устроени по-различно от вас, жените. У нас е зало-
жено по-авантюристично начало. Едно време Одисей ходил по света да си 
прави Троянските войни, а Пенелопа го чакала с години у дома.

– За Хектор и Андромаха няма ли да ми разкажеш?
– Няма. Не ми харесва краят! – Имах предвид как Ахил влачил около 

стените на Троя тялото на убития Хектор.
– Съпругата ти как те пуска?
– Ами тя се надява, че започвам да остарявам и това ще ми е последната 

авантюра в живота.
– А ти? 
– Аз пък се страхувам, че ако това ми е последната авантюра, значи 

наистина остарявам. Но не искам да се предам!
– Обясни ми по човешки, ама с най-обикновени думи, защо все пак оти-

ваш? – настоя Янкулова.
– Представи си, че един мъж има страхотно хубава жена. Той обаче є 

изневерява с някаква грозница. Прави го, защото отвътре го човърка: „Всеки 
може да е мъж при хубавица. Нека да го докаже при грозната!“

– Ами намери една такава и се доказвай колкото си искаш, защо ти тряб-
ва да ходиш чак в Афганистан? – Янкулова излъчваше унищожителна язви-
телност.

– Не става. Защото мъжът всъщност не се доказва пред жената, а чрез 
нея пред себе си. Пък аз искам мъжете да ме смятат още за мъж. Това е титла 
като на шампион по бокс. Или по шах, ако предпочиташ. Трябва да я защита-
ваш непрекъснато. Иначе я губиш.

– И докога ще я защитаваш? – гласът на Янкулова изведнъж зазвуча 
примирено.
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– Докато държа да съм мъж и в собствените си очи. И в очите на децата 
и внуците си.

Тя не ме разбра. Нормално. То моята съпруга невинаги ме разбира след 
почти четирийсет години семеен живот, че какво остава за Соня Янкулова, с 
която се знаехме едва от пет години.

Дали обаче аз самият бях съвсем наясно? Защо все пак тръгнах за Афга-
нистан? Защо не ми стигна в Кабул онзи августовски ден на �00� г.?

Ще си позволя да се върна доста по-назад във времето. Преди години 
моят непосредствен началник в Генералния щаб полковник Цветан Димов ми 
нареди да замина в командировка за два-три дни в Босна. Аз се запънах, не 
ми допадаше онова, което трябваше да свърша служебно. Не ми бе интерес-
но, тръпка липсваше и не отидох. След половин година изобщо напуснах ар-
мията и отново се върнах към журналистическата си професия. После с хъс 
ходих по два пъти в Босна и Косово, по веднъж в Афганистан и в Израел.

Като навърших шейсет години, реших да се помиря със света и изпитах 
странното усещане, че излизам на някаква символична финална права. Поми-
рих се с люти врагове, които преди това си спечелих като журналист с честен 
труд. Но въпреки това картината не изглеждаше никак обнадеждаваща. Мо-
ето враждебно отношение към военния министър В. Близнаков неудържимо 
се задълбочаваше. Злепоставих директора на служба „Сигурност“ пред ми-
нистъра по непростим начин и той ми каза по телефона, че разговаря с мен за 
последен път в живота си. Началникът на Генералния щаб неочаквано спря 
да ми говори и още ми се сърдеше за не знам какво. В редките ни разгово-
ри командващият ВВС оспорваше публикациите ми във в. „Политика“ и в 
сп. „Криле“ като недостатъчно компетентни откъм фактите и трудно прием-
ливи като позиция.

В създалата се ситуация се реших на краен и нестандартен ход. Успях 
все пак да изкопча благоволението на военния министър, но изпитвам сери-
озно неудобство да разкажа как го постигнах. Признавам само, че начинът 
беше наистина брутален. Журналистите може да сме настойчиви, упорити, 
нахални, безочливи и дори арогантни, но не сме безсъвестни. И ние понякога 
си имаме своите мигове на катарзис.

Чак след седмица в Афганистан вече бях окончателно наясно какво ме 
доведе тук. Още повече че безрезервно приех тезата на капитан Симеон Ива-
нов, който бе изкарал едногодишна мисия в Еритрея: „Африка е като нарко-
тик, но Афганистан е предизвикателство.“

Предизвикателство – и то какво!
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АФГАНИСТАН

Земя не за всеки

ГЕОГРАФИЯ: СКАЛИСТИ ПЛАНИНИ И МНОГО ПУСТИНИ

Територията на Афганистан е 6�� хиляди квадратни километра. Земята 
е планинска, като приблизително три четвърти от нея е високопланинска.

Речната мрежа е разпределена крайно неравномерно. Извън границите 
излизат само Аму Даря и Кабул. Другите реки се вливат в безотточни езера 
или загадъчно изчезват в пясъците.

Растителността е предимно степна и пустинна, като само на границата 
с Пакистан растат вечнозелен дъб, бор, бяла ела и хималайски кедър. Поне 
двайсет са отровните растения, други осем са опасни дори при допир.

Животинският свят е представен от муфлони, диви кози, свине, антилопи, 
вълци, мечки, хиени, леопарди, костенурки. Това е причина сред любимите за-
нимания на афганистанците (особено на пащуните) да е ловът, докато жените 
се грижат за стопанството. Освен кобрата отровни са и седем вида усойници.

Някои от пустините изглеждат много красиви, но в тях могат
да оцелеят само стопаните на тези земи
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Климатът е суров, континентален, от сух до полусух, с горещи лета и сту-
дени зими. Характерен феномен е „��0-дневен вятър“, духащ от юни до сеп-
тември, понякога със скорост �70 км/ч. Пясъчните бури в Северен Афганистан 
достигат �50 км/ч.

Почти всички афганистанци си харесват земята. Те не просто са свик-
нали и примирили се със съдбата си да се родят на нея – не, те са се приспо-
собили до степен да станат част от нея. И ако от Афганистан върви неспирен 
поток от емигранти, минаващ и през България, причината е в политическата 
нестабилност, войната, безработицата и липсата на препитание.

Библейски сюжети

ИСТОРИЯ: ВОЙНИ И ОЩЕ ВОЙНИ

Първите писмени сведения за Афганистан са от VII–VI в. пр. Хр. Тогава 
Афганистан влиза в състава на древните Бактрия и Мидия.

Основателят на държавата на Ахеменидите персийският цар Кир раз-
громява Мидия през 550 г. пр. Хр.

Александър Македонски разгромява държавата на Ахеменидите, но 
след смъртта му през ��� г. пр. Хр. империята му се разпада. Афганистанс-
ките земи са включени в държавата на Селевкидите.

Единственото разнообразие в пустините между Газни
и Кандахар са редуващите се голи хълмове
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Гръцко-бактрийското царство разгромява държавата на Селевкидите и 
просъществува около �00 години.

Номади от Централна Азия разгромяват Гръцко-бактрийското царство.
Четири века тези земи влизат в могъщата Кушанска империя, създадена 

в I в. пр. Хр.
Племената на ефталитите разгромяват Кушан, създават своя държава в 

V–VI в., разгромявайки и Иран на сасанидите.
Около 565 г. западно-тюркският Каганат разбива ефталитите.
Голяма част от афганистанската земя попада под властта на сасанида 

Хесрау I Ануширван. Тюрки завладяват североизточни области.
Арабският халифат включва в състава си Афганистан в средата на VII в., 

след като разбива армията на сасанидите при Кадисия (Персия) през 6�7 г.
През 66� г. арабите превземат Кабул.
В 747 г. населението на Тохаристан, Хорасан и Систан участва във 

въстанието на Абу Муслим, което довежда до смяна на династиите в араб- 
ския Халифат – през 750 г. абасидите сменят омаядите.

Харун ал Рашид превзема Кабул през 8�5 г. след упорита съпротива.
В 86� г. пограничните отряди на халифата вдигат въстание и провъзгла-

сяват Якуб ибн Лейс за емир, който завзема Херат, Балх и Газни. През 900 г. 
емирът навлиза в Маверанахар, но тамошният емир саманидът Исмаил го 
разбива на брега на Аму Даря и го убива. В държавата на саманидите влизат 
земите от планините Тян Шан и Самарканд чак до Персийския залив и ги 
удържат до 999 г.

В началото на първото хилядолетие във възхода си султан Махмуд 
Газнави превзема целия Афганистан.

През �040 г. туркмените селджуци разгромяват Газневидите, завоюват 
Иран, Мала Азия, Сирия, Ирак и Палестина.

През ��5� г. Ала ад-Дин Хусеин, управител на Гура, превзема Газни и го 
опожарява, за което получава прозвището Джехан суз – подпалвач на света.

В началото на XIII в. афганистанските земи са подложени на нашествие 
от татаро-монголите. Отрядите на Чингис хан превземат Мерв, Нишапур, 
Херат, Кабул, Кандахар, като избиват и опожаряват всичко по пътя си. Мон-
голската държава се разпада в ���5 г.

В края на XIV в. афганистанските земи попадат под властта на Тимур. Но 
през �507 г. Херат е превзет и разгромен от войските на Мохаммад Шейбани.

…Това е тя старата история на Афганистан. В нея преобладават думи 
като разгромил, разбил, превзел, избил, опожарил... В библейски размери. 
Сменят се само имената и годините.

Защо все пак могъщи владетели векове наред неотклонно са се стремили 
да завладеят тези скалисти планини и пустинни равнини?

Отговорът не е труден – именно оттук, западно от могъщите Хималаи, 
преминават най-преките пътища от Индия и Китай към Каспийско море и 
оттам още пт на запад. Пътят на коприната! Афганистан е за Изтока това, 
което са Балканите за Европа. Врата към света!
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В хрониките например е записано, че в началото на XVII в. само през 
Кардагар всекидневно преминавали почти по 50 камили, натоварени с индий-
ски стоки.

Който държал Афганистан, контролирал пътя на коприната и всичко ос-
танало в региона.

През �747 г. новоизбраният ��-годишен емир Ахмад Шах след серия ус-
пешни военни действия успява да освободи страната от персийска зависимост 
и установява столицата в Кандахар. Извънредно бързо Афганистан разширява 
границите си до Делхи и се нарежда сред силните държави в региона.

Столицата е преместена в Кабул през �774 г., когато след смъртта на 
Ахмад Шах престолът го заема синът му Тимур. Изборът е заради стратеги-
ческото разположение на мястото. Но впоследствие в резултат на междуосо-
бици и войни градът неведнъж губи статута си на столица.

Още в края на века Англия заявява политически и военни амбиции спря-
мо Афганистан. През април �8�9 г. 5�-хиляден корпус навлиза в страната и 
успява за месец да я окупира. На � ноември �84� г. в Кабул избухва масово на-
родно въстание. Преговорите на командира на експедиционния корпус генерал 
Елфингстоун да получи възможност за безпрепятствено изтегляне се оказват 
безуспешни и англичаните капитулират безусловно. По силата на подписаното 
споразумение те предават на афганистанците всичките си оръдия с изключе-
ние на девет. В замяна им е обещано безопасно изтегляне до Джелалабад. През 
5�-километровото Хайберско дефиле по течението на р. Кабул успял да пре-
мине един-единствен европеец. Според едни източници той пристигнал полу-
мъртъв върху магаре в разположение на английските войски. На други места 
се твърди, че препускал на кон, бягайки от преследващи го афганистанци. В 
едно обаче са единодушни всички автори – измъкнал се е само д-р Брайдън, 
колкото да съобщи за смъртта на останалите, и починал от раните си.

Втората англо-афганистанска война е през �879–�880 г., в която войс-
ките на завоевателите отново са разгромени. В победната битка при Мейванд 
западно от Кандахар на �7 юли �880 г. е избита една трета от английската 
войска. Сега един от главните булеварди на Кабул носи името „Мейванд“.

Третата война започва през май �9�9 г. Англичаните навлизат с 
�40-хилядна армия. Срещу тях противостоят едва 40 хиляди афганистанци, 
но те пак успяват да победят. Мирният договор от Равалпинди завинаги от-
казва англичаните от амбициите да покорят Афганистан.

Афганистанците са свободолюбив народ, но се бият не само от патрио-
тизъм. По думите на Фридрих Енгелс, който отразява от място бойните дейс-
твия като журналист, „войната за тях (афганистанците) се явява развлечение 
и отдих от еднообразните занимания със стопанска дейност“.

През �897 г. младият офицер от британската колониална армия Уинстън 
Чърчил попада в Афганистан при потушаването на пореден бунт на пащу-
ните. С навлизане в техните земи той пише на майка си: „Племена воюват с 
племена. Населението на една долина се бие срещу населението на съседна 
долина. Към раздорите между общностите се прибавят схватките между ин-
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дивидите. Ханове нападат ханове и всеки е подкрепян от своите поддръжни-
ци. Всеки член от племе има кръвен дълг към своя съсед.“ А после добавя 
по адрес на пащуните, че „тяхната етика смята предателството и насилието 
за добродетели, а не за пороци и тази система е произвела толкова странен и 
непоследователен кодекс на честта, че той е непонятен за един логичен ум“.

Афганистанският полковник Абдул Рахман ми разказа тяхна притча: До-
шъл някога Александър Македонски с войските си в Северен Афганистан. Оже-
нил се за прекрасната принцеса Роксана и получил прозвището Зулкарнайн – 
Двурогият (завоевател на Запада и Изтока). Името на Зулкарнайн го има и в 
Корана, защото победил езичниците и подготвил идването на пророка Мохамед. 
Когато дошъл, Александър заседнал – ни напред, ни назад. Майка му Олимпиада 
пратила с бързоносци писмо, в което питала какво става. Синът отговорил, че 
навлязъл в една земя, която не може да покори. Преминавал през нея с меч, но 
зад него веднага се надигали и той се притеснявал да продължи напред. Майката 
пратила ново писмо, с което поискала да є изпратят двама местни жители и торба 
с пръст. Желанието є било изпълнено. Докарали хората, развързали ги и ги ти-
кнали в една стая. Давали им храна и вода, наблюдавали ги през едно прозорче. 
Седмица, втора... Нищо. Седят си двамата кротко, ядат, пият, спят, говорят си, 
разхождат се. Олимпиада разпоредила да поръсят пода с донесената в торбата 
пръст. Още след първите крачки по родната афганистанска земя двамата веднага 
стиснали юмруци и яростно се нахвърлили един срещу друг.

– Нашата земя е предопределена от Бога, който върви по нея все на бой 
да налита – ми каза Абдул Рахман. – Бием се помежду си, но дойдат ли чуж-
денци, веднага се обединяваме, докато не ги изгоним или избием. После пак 
започваме помежду си.

Не го разбрах Абдул Рахман напълно, но запомних притчата му.
Сегашната ситуация в Афганистан не може да се обясни, ако не се спо-

мене за мисията на Мортимър Дюранд, секретар по външните работи при 
правителството на колониална Индия. Под неговия груб натиск през �89� г. 
афганистанският емир Абдул Рахман подписва съглашение, според което 
британска Индия присъединява за сметка на Югоизточен Афганистан огром-
на крайгранична полоса. Сега този район е в границите на Пакистан. Пащу-
ните се оказали разделени на две, но никога не са признали тази граница и 
досега всекидневно я пресичат необезпокоявано.

Уроците на историята

АФГАНИСТАН, ХХ В.: МОДЕРНИЗАЦИЯТА –
САМО НЕУСПЯЛА ИЛИ ИЗОБЩО НЕВЪЗМОЖНА

Според „железния“ канцлер Ото фон Бисмарк само глупавият човек се 
учи от своите грешки, защото умният отчита преди всичко грешките на дру-
гите. Може да е вярно, но само за отделния човек, не и за държавите. Поне 
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като цяло не е валидно за Афганистан. Тук сред малкото неща, които могат 
да се препоръчат като път за следване, е техният собствен горчив опит, че и 
най лошият мир е по-добър от най-добрата война.

Сегашен Афганистан ще трябва да се поучи преди всичко от грешките 
на своите управници, допуснати през целия ХХ в. В тях има устойчивост и 
повтаряемост.

Емир Абдул Рахман поддържа строг неутралитет, отказва да се намеси 
в Първата световна война. Той държи страната си изолирана от света, но 
личният му автомобилен парк наброява 57 коли от различни марки. Убит е 
през февруари �9�9 г. в палатката си, докато е на лов. Оставя държавата в 
стабилно състояние, макар изостанала спрямо околните страни. 

След остра борба между феодалите на трона застава третият син Ама-
нулла хан. Той обявява независимост от Англия, която признава този акт на 
�9 август.

Емир Аманулла провежда от �9�9 г. до �9�8 г. реформи с цел да модер-
низира страната. Отмяната на емирата през �9�6 г. трябвало да трансформи-
ра монархията в европейски тип. Европеизацията на елита обаче го откъсва 
от религиозния народ. Пропастта между тях бързо се задълбочава. Обвиня-
ват го в предателство към чистата вяра, понеже въвел европейско летоброене 
и слънчев календар вместо лунния, заменил традиционното облекло с евро-
пейско, отменил задължителното чадри за жените, насърчавал бръсненето на 
брадите и носенето на шапки вместо чалми... Сред най-тежките му прегреше-
ния е прекратеното изплащане на заплати на моллите и имамите.

Най-значимият резултат от реформата е, че шахът престава да бъде в 
представите на хората свещена опора на стабилността и целостта на държавата 
в изпълнение на волята на Аллаха. Гражданската война започва през декември 
�9�8 г. с народно въстание, в което водеща роля поемат племената на шинк-
варите и кухдаманите. Начело застава неграмотният, но с дар за пълководец 
Хабибулла Калакони, по-известен като Бачай Сакао (Син на водоносец). На 
�7 януари �9�9 г. неговите отряди превземат Кабул и той се самопровъзглася-
ва за емир, след като Аманулла хан се отрича от престола и бяга в Кандахар.

И днес образът на Бачай Сакао е обвит в митичен ореол не само от про-
столюдието, но дори и сред образовани хора. „Нямало затвори, царяло ис-
тинско народовластие“ – твърдят те. Но в издадените през �988 г. „Спомени 
за метежа“ на кралския придворен летописец Фаиз Мохаммад е отбелязано 
следното: „Пристигайки в емирския арк (дворец), вечерта Бачай Сакао по-
канил при себе си своя баща, който, както и той, бил гладен и в изпокъсани 
дрехи, скитащ се по планините и пустините. Като благодарили на Всевиш-
ния, те се приготвили за вечеря. Сядайки в тоалетната, предполагайки, че 
е столова, те започнали да ядат супа от бяло порцеланово китайско гърне, 
което емирът Аманулла хан използвал в качеството на нощно гърне. Те не 
преставали да благодарят на Аллаха, докато не се нахранили добре.“ Според 
историка държавата фактически останала без ръководство. „Събирайки се 
заедно, хората независимо от безбожието на емира Аманулла хан от все сър-
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це молят Всевишния да го върне на престола и той да ги спаси от мъченията 
и издевателствата на кухистанците.

След убийството на Бачай Сакао на престола се възкачва крал Надир 
Шах. Той успокоява страната, възстановява ролята на племената, връща 
прерогативите на духовенството, увеличава пълномощията на парламента в 
съответствие с ислямския принцип за допитване с народа, но извършените 
убийства по негова заповед довеждат до собствената му гибел.

Новият млад крал Захир Шах назначава за министър-председател своя 
чичо Хашим хан. Премиерът отстъпва от позициите на брат си Надир, изос-
тавя принципите държавата да се крепи на ислямско-племенната идентичност 
на народа и дистанциране от политиката на великите сили. Хашим хан залага 
на пащунския национализъм, предприема пащунизация на централните и се-
верните райони на Афганистан. Това не обединява народа.

В началото на 50-те години започва либерализация на политическия 
живот. Сред интелигенцията се разпространяват леви и либерални възгле-
ди. През �96� г. лично Захир Шах оглавява правителството. Той отхвърля 
ляворадикалната и дясната ислямска алтернатива и избира либералния аме-
рикански път на развитие: дарява конституция, ограничава пълномощията на 
кралския двор, опитва се да се опре на широките социални слоеве. Либерал-
ната идеология остава неразбрана и неприета от племенния елит, от народа 
и от духовенството.

В Афганистан нищо значимо не може да се случи, ако не е подкрепено 
от силните племенни вождове и от влиятелното духовенство. Особено ако 
става дума за модернизация на обществото.

В началото на 70-те години кралят загубва популярност сред народа. През 
�970 г. той е публично порицан с масови демонстрации заради своя извънбрач-
на връзка с жена от клана Гилани. Става очевидно, че либералният курс се е 
провалил. Парламентът се превръща в „говорилня“, често не достига кворум за 
заседанията му. Сред офицерството се разпространяват марксистки възгледи.

Когато принц Мохаммад Дауд извършва преврата през �97� г., всички 
го приемат за нормално събитие.

Дипломация на дебелата тояга

ЧЕТИРИТЕ НАБЕГА НА СЕВЕРНАТА МЕЧКА

В �490 г. управляващите в Херат Тимуриди изпращат в Москва пра-
теничество с цел сключване на договор за дружба. В резултат търговията 
между Москва и афганистанското княжество чувствително нараства. От този 
момент Русия никога не изпуска от полезрението си тази полупустинна, но 
изключително важна страна заради нейното местоположение.

Шах Аманулла хан в писмо през �9�9 г. назовава Владимир Ленин „Ви-
сокорожденния президент на Великата руска република“. На свой ред Ленин 
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нарича шаха „Глава на единствената независима мюсюлманска държава“. 
Същата година Афганистан получава независимост от Англия и търси опора 
в силен съсед, каквато е Русия. Тя обаче гледа на Афганистан като на възмо-
жен плацдарм за настъпление към „Бисера на Британската империя“ – Индия. 
През �9�� г. е сключен междудържавен договор за мир и сътрудничество, но 
разминаващите се интереси пораждат значими събития.

Първото нахлуване в Афганистан е през �9�5 г. Ликвидирането на 
Бухарския емират и на Хивинското ханство през �9�0 г., неплодородните 
години и непопулярните реформи на новата съветска власт довеждат до 
въоръжена съпротива, изразяваща се в басмаческото движение. По онова 
време в р. Аму Даря, държавна граница с Афганистан, се образува островът 
Утра-Тагай с площ около 500 квадратни километра. От него около хиляда 
узбекски басмачи предприемат чести нападения над съветска територия. 
През �9�5 г. руски войски с внезапен удар завладяват острова, като ликви-
дират басмачите. На проведения референдум оцелелите жители единодуш-
но решават островът да се присъедини към Съветска Русия. Шах Аманулла 
хан замисля ответен удар, но година по-късно руснаците му връщат във 
владение спорния остров.

Второто нахлуване в Афганистан е през �9�9 г. След като Аманулла 
хан абдикира под напора на народното въстание, съветското правителство 
изпраща в негова подкрепа експедиционен корпус под командването на ле-
гендарния командир на Корпуса на червеното казачество Валерий Примаков. 
Според някои източници руснаците достигат чак до Кабул и дори възстано-
вяват на трона Аманулла хан.

Трето нахлуване в Афганистан е през �9�0 г. Крал Надир хан тайно под-
държа басмачите. Съветски войски пресичат Аму Даря и навлизат до 70 км 
в афганистанска територия. Те унищожават няколко големи банди басмачи. 
След седмица се завръщат отново в базите си. И Надир хан замисля да си 
отмъсти, но не успява, тъй като през �9�� г. е убит при дворцов преврат.

Четвъртото нахлуване е най-продължително и обхваща �979–�989 г. 
Съветският съюз се намесва в гражданската война на Афганистан, като на 
�4 декември �979 г. изпраща „ограничен контингент“ от �5� хиляди души. 
Кампанията приключва с изтеглянето през февруари �989 г. и закриването 
на руското посолство в Кабул на �8 август �99� г. 

Комунистическите идеи дошли от САЩ

АПРИЛСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ НАРУШИ БАЛАНСА
НА РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Според популярен анекдот отпреди четвърт век попитали Радио Ереван 
защо Съветският съюз окупирал Афганистан. Радиото отговорило, че Мос- 
ква подхванала съседите си по азбучен ред.
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Нещата, както е обикновено в живота, са далеч по-сложни. А дори за 
текущите политически събития винаги е неизбежно връщане в миналото.

Въпреки привидното еднообразие и монотонност животът в Кабул сега 
е толкова напрегнат откъм събития, че дори и предната година изглежда без-
крайно далеч. Какво остава едно връщане към �7 юли �97� г. Тогава, докато 
кралят Захир Шах е в Италия, неговият братовчед Дауд хан го детронира 
и обявява Афганистан за република. В цялата история на държавата той е 
единственият свален от власт афганистански монарх, който не е убит. Тле- 
ещата от дълго време криза в държавата най-сетне се разгаря.

Истинският пожар избухва с Априлската революция от �978 г., когато 
промарксистката НДПА (Народнодемократична партия на Афганистан) идва 
на власт чрез преврат и традиционно екзекутира сваления държавен глава. 
Тя не е резултат изцяло на заговор и в определена степен започва спонтанно. 
След убийството на видния партиен функционер Мир Акбар Хайбер �0 хи-
ляди души излизат на протест. Заплашеният Дауд решава да изпревари съби-
тията. С типично източно коварство той насрочва в президентския дворец 
голям концерт с популярни артисти и отбрана публика. Но още предобед ка-
булската танкова бригада потегля към двореца. Към тях се присъединява още 
една армейска бригада и заедно разбиват охраната от гвардейци и командоси. 
По стародавна традиция Дауд е убит.

Няма път за връщане. А не се знае накъде поема Афганистан. Марк-
систите, които застават начело, притежават объркано минало и възвишени 
нереалистични идеи. Основателят на партията Нур Мохаммад Тараки през 
50-те години е работил като пресаташе в афганистанското посолство във Ва-
шингтон. Неговият наследник Хафизулла Амин е учил в Колумбийския уни-
верситет и даже опитал да получи докторска степен.

Революцията разрушава крехкото равновесие на силите в региона. В 
него на Афганистан е отредена ролята на буферна зона между интересите 
на Съветския съюз и Великобритания. Новосъздадените държави Индия и 
Пакистан унаследяват функциите на Британската империя.

Съветският съюз подкрепя буферен статус на Афганистан с цел напъл-
но да изолира мюсюлманските общности в своите азиатски републики от 
надигащия се ислямизъм на юг. Съществуващото статукво е благоприятно, 
то му гарантира геополитическо доминиране в региона и спокойни граници. 
Афганистан трябва да се остави да спи, неговата историческа изостаналост е 
изгодна. Но Априлската революция донася негативи не само на Москва, а и 
на всички заинтересовани страни.

Новото ръководство на НДПА заявява програмни намерения за пълна 
модернизация на патриархалното афганистанско общество – промишленост, 
армия, образование, здравеопазване. Ако се изпълнят, Афганистан може да 
претендира за самостоятелна роля в региона. За Съветския съюз е поучите-
лен споменът за Сирия и Египет, които след оказаната им помощ придобиха 
значителна самостоятелност и излязоха от контрол. А да се правят социални 
експерименти в съседни държави е неоправдан риск.
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Ако обаче Москва откаже подкрепа на НДПА, естествено е Кабул да 
потърси алтернативни източници на ресурси. В условията на глобално меж-
дублоково противопоставяне и Студената война това могат да са преди всич-
ко САЩ, но чрез ислямски държави със западна ориентация, например Сау-
дитска Арабия.

След завземане на властта се изострят противоречията между двете кри-
ла в партията – „Парчам“ и „Халк“. Отначало парчамистите (преобладаващо 
таджики) овладяват почти всички ключови постове в НДПА и в държавата. 
За първи премиер е назначен хазарът султан Али Кещманд. По този начин 
най-голямата народност – пащуните – остава пренебрегната. А дотогава те 
винаги са били лидер в държавата. Следващите грешки – посягане на рели-
гиозните лидери, на старейшините и на феодалните владетели – довеждат до 
дестабилизация в страната. НДПА бързо загубва популярност.

На �5 март �979 г. избухва въстание в западния град Херат, който е само 
на �00 км от Съветския съюз и на ��0 км от Иран. Гарнизонът от �7-а диви-
зия начело с командира си Исмаил хан преминава на страната на въстаниците. 
Особено важна е близостта до Иран, чието културно и икономическо влияние 
в този район е изключително силно, а само месец преди това (9–�� февруари) 
в Техеран е извършена „ислямска революция“. Възраждането на исляма запла-
шва Афганистан, а оттам Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

Още на следващия ден, �6 март, президентът Тараки се обръща към 
Москва с молба да въведе свои войски в Афганистан. Писмото е обсъдено 
по време на тридневно заседание на ЦК на КПСС, висшия орган за уп-
равление на Съветския съюз. Отчетена е прогресивно намаляващата спо-
собност на афганистанския режим да осигури стабилност в страната и да 
се справи с вътрешните източници на напрежение. Решението на ЦК на 
КПСС от �9 март допуска възможността за пряко вмешателство в Афга-
нистан предвид изключителната важност на тази страна за безопасността 
на Съветския съюз.

На �4 септември �979 г. е извършен поредният държавен преврат, при 
който е убит президентът Тараки. Дестабилизацията в Афганистан се увели-
чава лавинообразно.

Решението за въвеждане на контингент от Съветската армия в Афга-
нистан е взето по искане на неговото законно правителство в съответствие 
с договора от 5 декември и носи превантивен характер. Бедата е, че Моск-
ва попада в клопката на „колониалното мислене“, като допуска, че с военни 
средства може да реши чужд национален политически проблем. И забравя 
вековния горчив опит на британците, че тук никой нашественик не се е засто-
ял продължително. В книгата си „Дипломацията“ бившият държавен секре-
тар на САЩ Хенри Кисинджър описва многовековната трагедия на руската 
външна политика: цивилизована Русия имала лошия шанс да е заобиколена 
от диви племена на юг; за да успокои границите си, тя ги покорявала и включ- 
вала в империята, но така границата се изтегляла до още по-диви племена и 
проблемите само се задълбочавали.
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На �4 декември �979 г. започва секретната операция „Шторм“. На лети-
щето в Баграм предварително са пребазирани групи от спецназ (специално 
назначение) на КГБ и специално формираният за целта батальон от 500 души 
от говорещи местните езици. През нощта те атакуват президентския дворец 
Тадж-Бек. Боят е кръвопролитен. Избита е половината охрана на двореца – 
около �50 души. Но и руснаците дават тежки жертви: убит е ръководителят 
на групите спецназ полковник г. И. Бояринов (посмъртно Герой на Съвет- 
ския съюз), от групата „Зенит“ оцелява без рани едва една четвърт от съста-
ва. Със секретен указ са наградени 400 души. Историята ще покаже, че жер-
твите и усилията са отишли напразно.

СССР въвежда в Афганистан �5� хиляди войници и ��00 танка. Тази 
войска е подготвена за широкомащабни операции в Европа, но не и за пар-
тизанска война. „Тяхната екипировка беше неподходяща, военната доктри-
на – консервативна, а командването – трудно подвижно“ (сп. ARMOR, 
Noah Kanter). Срещу тях противостоят 90 хиляди партизани, от които около 
�0 хиляди активно участват в бойните действия. Съветската армия дава 
�6 хиляди убити, 47 хиляди ранени, а над 4�5 хиляди преболедуват хепатит, 
тиф, малария, дезинтерия и менингит. Най-блестящо е проведена операцията 
по изтеглянето в началото на �989 г., когато �00 хиляди войници, 500 танка, 
4 хиляди оръдия и �6 хиляди автомашини напускат без загуби територията 
на Афганистан.

Неуспешната кампания в Афганистан допълнително увеличава напре-
жението в Съветския съюз и става една от причините за разпадането му.

Парадокси

СЪВЕТСКАТА ИНВАЗИЯ УКРЕПИ ИСЛЯМА

Първите опити за налагане на исляма в Афганистан датират около 74� г. 
Масовата ислямизация започва след превземането на Кабул през 8�5 г. от 
Харун ал Рашид. Земите влизат в границите на арабския халифат, което пре-
допределя господството на новата религия. Впоследствие тук се разпростра-
нява сунитското течение в исляма.

Сунитите се делят на четири групи в зависимост от юридико-богослов-
ската система, към която принадлежат – ханифити, шафиити, ханбалити и 
маликити. Донякъде е благоприятен историческият шанс за многото народ-
ности и различни религиозни изповедания, че преобладаващата част от афга-
нистанците принадлежат към по-толерантното към другите вероизповедания 
ханифитско крило. Четирите правно-богословски учения са равностойни по 
своята ортодоксалност и стремеж към умереност, различават се в детайлите, 
но не и в основните си постановки.

Второто по значение течение в исляма е шиизмът. То е наложено, ко-
гато Персия завладява тези земи, и е засегнало преди всичко хазарейците, 
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живеещи по най-високите части на Централния планински район. Именно и 
заради религиозните различия те са презряно етническо малцинство. 

Многото течения в исляма позволяват той да обхване почти цялото 
население. През �896 г. шейх Абдул Рахман налага исляма и в последни-
те най-високопланински територии. Като добър държавник той търси спой-
ката между разнородните етноси и различни племена в държавата си. Но и 
не възнамерява да изпусне духа от бутилката, който ще му оспори личната 
власт. А примери от историята емирът има.

През �858 г. Гулам Хайдар хан, губернатор на Кандахар, влязъл в остър 
конфликт с религиозните първенци. Упреквали го, че подкрепял окупацион-
ните войски на англичаните. Губернаторът притежавал явната власт с нейния 
несъкрушим атрибут – войската, и издал заповед за изгонване на улемите 
(догматиците на правата вяра) от града. Те обаче разчитали на влиянието си 
сред хората. Моллите поискали да посветят в исляма млад индус, но той из-
бягал с разрешение на Хайдар хан. Това дало повод народът да бъде вдигнат 
на бунт. Въоръжените хора се събрали пред гробницата на светеца Хазрат 
Жи. Губернаторът трезво преценил ситуацията. И понеже не му липсвали из-
точна мъдрост и хитрост, той публично отменил заповедта си за изгонване на 
улемите. Те дори не подозирали колко е краткотрайна победата им. Съвсем 
скоро Хайдар хан тръгнал за Кабул и от уважение призовал улемите да го 

Минаретата на новите джамии в Кабул се отличават с модерна архитектура
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съпроводят. Още на отиване техните изявени водачи започнали да изчезват 
един по един. Но и победата на светския владетел не била дълговечна. Един 
молла от съседно на Кандахар село оспорил светската власт. Него не могли 
да го премахнат, защото носел титлата пир, тоест свят човек. Не след дълго 
станало трудно да се определи кой е истинският владетел в околността.

С вековете ислямът се превръща в безспорен духовен и социален регула-
тор в афганистанското общество. Точно това не отчитат марксистите, които 
извършват Априлската революция през �978 г. Месец по-късно държавният 
глава Нур Мохамед Тараки провъзгласява, че новата власт ще уважава исля-
ма. Но гоненията против всичките �60 хиляди духовници вече са започнали. 
Неговият наследник Хафизула Амин предприема истински терор против тях. 
Сменилият го след съветската инвазия Бабрак Кармал започва своето слово 
по радиото към народа с отмененото от предшествениците му обръщение „В 
името на Аллах, всемилостивия и милосърдния...“ Голи думи. През първите 
шест години са разрушени стотици джамии, избити са хиляди духовници.

До �979 г. ислямът е важен обществен регулатор, но никога не е вземал 
връх над племенните традиции и тяхната социална организация. Това става 
факт едва с навлизането на съветските войски в Афганистан. Ислямът обе-
динява враждуващите племена и етноси срещу окупаторите. Парадоксално 
е, че именно революцията на марксистите поставя под съмнение светската 
тенденция в развитие на държавата, положена от последните трима крале. И 
укрепва влиянието на духовниците.

Всъщност марксистката революция връща Афганистан далеч в минало-
то в духовно, политическо и социално-икономическо отношение. Сегашното 
поколение е обречено да плаща за грешките на предишното. Какво ли изпи-
тание го чака следващото?

Макът осигурява препитание на селяни и на министри

АФГАНИСТАН СЕ ПРЕВРЪЩА В НАРКОДЪРЖАВА

Северното афганистанско градче Хайратон е на брега на Аму Даря. От 
другата страна на реката е пристанището Термез в Узбекистан. Двата бряга 
ги свързва комбиниран железопътен и шосеен мост, строен от руснаците. 
Трафикът е интензивен, само железопътните цистерни с гориво месечно са 
над �000.

През последните години на този граничен пропускателен пункт не е за-
ловен нито грам наркотик. И при положение че производството му в Афга-
нистан е увеличено до бедствени размери. През �005 г. с хашхош (мак) са 
засети �57 хиляди акра (�,04 млн. дка), а в �006 г. насажденията вече са до-
стигнали 408 хиляди акра (�,65 млн. дка). Официални доклади сочат, че през 
�008 г. в Афганистан са добити 94 процента от световното производство на 
суров опиум.
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Американски експерти по експортен контрол от Кабул и Ташкент се 
срещат в Хайратон с шефове на афганистанската гранична полиция от об-
ласт Мазар-и-Шариф. Още предната вечер имах възможност да разговарям с 
Бeри Лори от американското посолство в Кабул и той сподели, че са налице 
предостатъчно поводи за сериозно безпокойство.

По време на срещата полковник Мохаммад Захир изложи проблемите: 
липсват скенери за проверка на колите и контейнерите, нямали моторни лод-
ки за преследване на контрабандистите, както и недостъпния брой гранича-
ри – едва �50 на участък от �00 км...

Заместник-командирът на граничния пункт полковник Абдул Уайд ди-
ректно заяви, че наркотиците не преминават през техния участък в Узбекис-
тан, а през този на изток, където е границата с Таджикистан.

Американците кимаха разбиращо. Попитах Дейвид – единият от дошли-
те от Ташкент американци, дали не допуска корупция сред граничните афга-
нистански полицаи. Той потвърди моите предположения и обясни, че въпреки 
нарастващото производство на опиум в Афганистан заловените количества на 
наркотици в Узбекистан намаляват, но там расте вътрешното потребление.

След официалната част на срещата разговорът на масата потръгна на 
свободни теми. Подполковник Талибджан имал седем деца, учил шест годи-
ни педагогика в Киев, но като учител заработвал 40 долара и се принудил да 
стане граничар:

– Войниците ми получават по 70 долара, а моята заплата е 80. Как да 
живея? – ме питаше той. На шега му казах да влезе в трафика на наркотици. 
Но наистина как живее той, ако не заработва нещо странично?

За съжаление не успях да мина през областния център Мазар-и-Шариф, 
бях на няколко километра от него, но го гледах единствено от кулата на лети-
щето през бинокъла. Искаше ми се да видя не само Синята джамия, за която 
поверието гласи, че каквото си пожелаеш в нея, то се сбъдва. Щеше ми се да 
мина през града, за да проверя дали са верни слуховете, че по улиците му се 
движат нови луксозни джипове и се издигат палати. В Афганистан многото 
пари могат да дойдат единствено от наркотиците.

В думите на полковник Абдул Уайд за необходимостта от активизиране 
на предпазните мерки по границата с Таджикистан има немалко основание. 
На изток са областите Тахар и Бадагшан, където климатът и многото рекич-
ки създават отлични условия за отглеждане на мак. През �004 г. шефът на 
управлението за борба с наркотиците в ООН Антонио Мария Коста прекося-
ва Аму Даря с моторна лодка откъм Таджикистан и отива в афганистанския 
град Шерхан. Там Западът и Изтокът си дават фарсова среща. Посрещнал го 
командирът на 6-и армейски корпус генерал Дауд, който му обяснил, че чуж-
денците не разбират афганистанския манталитет и посочил как британското 
правителство обещало на селяните да им компенсира унищожените макови 
полета, в резултат следващата година площите били удвоени. Предвидените 
средства не достигнали и произведеното отишло на пазара. Местните жители 
по свой начин тълкували и други послания. Например след като правител- 



��

ството решило да намали маковите посеви с една четвърт, те веднага помис-
лили, че останалите три четвърти вече са законни.

Антонио Мария Коста попитал един селянин не знае ли, че ислямските 
закони са против наркотиците. И получил отговор: „При нас сега е свобода и 

Макът в Афганистан е толкова разпространен, че расте като бурен
край пътищата

Американското ЦРУ е базирало в Кабул свой
транспортен самолет С-130 „Херкулес“, чиито мисии са винаги тайна
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демокрация“. А един богослов доказвал на високия гост, че Коранът забраня-
вал само употребата на наркотици, но не и да се продават на „неверниците“.

Вестник „Christian Science Monitor“ провежда собствено разследване 
в тези провинции. Неофициалните разговори с висши полицейски служите-
ли в провинция Тахар са записвани тайно на диктофони от хора, събиращи 
свидетелства за Афганистанската независима комисия за правата на човека. 
Всички записани единодушно признават, че са замесени в търговията с нар-
котици. Полицейският началник Нур Али разказва за своя шеф: „Той е недо-
волен, когато получава �0 хиляди долара от наркотици за една нощ. Обикно-
вено взема по 40 долара за прехвърляне на един килограм от другата страна 
на границата. Но самият той си седи вкъщи, гледа видеофилми и играе карти 
с приятели.“ Обичайно партидите са по около 600 килограма.

Полицейският шеф Омар твърдял, че всички негови колеги в Тахар пла-
щат на чиновници във вътрешното министерство, за да бъдат назначени, а 
после още повече, за да запазят мястото си. На всеки три месеца им го на-
помнят и ги заплашват с уволнение. И тогава всеки бърза да достави в минис-
терството �0 хиляди долара.

През есента на �005 г. министърът на вътрешните работи на Афганис-
тан Али Ахмад Джалали подава оставка. На пресконференция той обявява, 
че е съставен списък с имената на сто висши чиновници от министерството, 
заподозрени за участие в наркотърговията. В неофициални разговори вис-
ши афганистански служители признават, че около 80 процента от състава на 
вътрешното министерство (от местните полицейски началници до висшите 
чинове) са замесени в този бизнес. Не спомогна и създаването на специални 
съдилища, които разглеждат големи наркосделки и контрабанда на наркоти-
ци. Винаги като причина се изтъкват недостатъчните доказателства, в тази 
област властва „законът на мълчанието“.

На 4 юли �006 г. президентът Хамид Карзай прави изявление по Би Би 
Си за влошаване на обстановката в Афганистан. Сред причините той назова 
корупцията на правителствените чиновници, в дъното є стои търговията с 
наркотици. Афганистанците обаче не му вярват. В цялата страна открито го-
ворят срещу братята му, смятат ги за наркобарони – единият е кмет на югоиз-
точното градче Спинбулдак на границата с Пакистан, другият дърпа конците 
на наркобизнеса в Кандахар, където са банките.

„Наркокорупцията в нашето общество наподобява млади филизи и ако 
ние започнем да действаме сега, можем да ги изкореним“ – казва министъ-
рът за борба с наркотиците Хабибулла Кадери. Филизите обаче отдавна са 
дървета.

Според доклад на Международния валутен фонд от септември �00� г. 
брутният национален продукт на Афганистан за периода март �00� – март 
�00� г. е около 4 милиарда долара. Прогнозите са, че расте годишно с по един 
милиард. Но според други източници производството на наркотици възлиза на 
50 милиарда долара, които достигат до �5 милиона хероинозависими потре-
бители. На проведения в Кабул в средата на март �00� г. форум по въпросите 
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за развитието на Афганистан с подкрепата на страните донори е определен 
държавен бюджет на страната в размер на 550 млн. долара, т.е. едва по �0 до-
лара на човек. В разговор служител на ООН в Кабул ми обясни, че Афганистан 
основно преживява от спечелените шест-седем милиарда долара от наркоти-
ци и от помощи на международната общност за възстановяване и развитие на 
страната. Мнозина експерти твърдят, че страната все повече се превръща в 
наркодържава, защото това е основният поминък на населението, като се поч-
не долу от селяните и се стигне горе до министрите. 

През октомври �006 г. генерал Мохаммад Дауд обяви за заловени �5 т 
наркотици. Но това е само четвърт процент от произведените същата година 
6�00 т. Чух версията, че така се хвърля прах в очите на света, като е жертва-
на стока, за която не е платено достатъчно по веригата нагоре.

Мой афганистански приятел, който е живял в Русия, ми каза следното: 
„Урупа (Европа) трябваше да дойде тук, но не за да води война, а да ни уп-
равлява умно и честно!“ Утопично е като идея, но е вярно като оценка на 
моментната ситуация.

През август �006 г. от ООН призовават силите на ISAF в Афганистан да 
се включат в кампанията по изкореняване на маковите полета. Генералният 
секретар на НАТО Яп де Хоп Схефер веднага контрира, че това не е работа 
на военните. Истината е, че силите на ISAF не са любимци на афганистанци-
те особено в районите, където се отглежда мак. И ако те отнемат поминъка 
на хората, куцо и сакато ще излезе с оръжие против коалиционните сили. 
Гладните хора няма какво да губят.

Схефер тогава схвана очевидното: дълбоките проблеми в Афганистан 
не са толкова военно-политически, колкото социално-икономически. И из-
ходът не е в разораване на маковите полета, а в създаване на алтернативен, 
и то достатъчно печеливш поминък на хората. Те трябва да преживяват от 
нещо! Всичко друго е от лукавия. Лесно е да се каже, трудно е за реализация. 
Не само защото афганистанците не са проявили такова желание.

Преди няколко години германска фондация организира изпълнението на 
проект от ООН от България да се закарат в Афганистан 40 хиляди стръка 
посадъчен материал за маслодайни рози. Ние, журналистите, в един глас рев-
нахме, че така се създава конкуренция за нашето розово масло. Като че ли е 
по-добре да ни залива вълна от евтин и долнокачествен хероин. Износителят 
Александър Драганов ги даде почти на безценица, защото синът му (завър-
шил УНСС едва на �8-годишна възраст) се самоуби заради наркозависимост. 
А синът на главната счетоводителка на фирмата му починал от свръхдоза.

САЩ положиха огромни усилия, за да ограничат с икономически мерки 
производството на кока в Южна Америка – основен източник на кокаин. В 
Афганистан проблемът е дали САЩ наистина искат да бъде спряно произ-
водството на хероин, като се подчертае, че те са единствената държава, която 
има реален потенциал да повлияе по решителен и ефективен начин.

Едва на втори план идва войната с местните наркобарони и каналите за 
прекарване през границите.
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От ефективната борба с наркотиците в пряка степен зависят усилията на 
ISAF за стабилизиране на сигурността в Афганистан.

Тук всеки е срещу всеки, а всички заедно
са против чужденците

И АЛЛАХ НЕ ЗНАЕ НАКЪДЕ ОТИВА АФГАНИСТАН

Многократно съм разговарял в Кабул с различни хора и все ги питах 
накъде отива Афганистан и кога ще пристигне там. Дипломатите се криеха 
зад витиевати обяснения. Афганистанските военни отговаряха, че е работа 
на правителството. Сайтовете на НАТО излъчваха неопределен оптимизъм. 
Образовани и изкушени от политиката местни жители вдигаха рамене и каз-
ваха примирено „Иншалла“ (Божа работа).

Афганистан образно прилича на платноход, в чийто разбунтуван еки-
паж се борят кой да се добере до кормилото, а външни сили надуват платната 
в изгодна на тях посока. Сравнението го направи с горчив хумор един афга-
нистански инженер, който някога е учил в България. А Аллах не знаел накъде 
отива Афганистан, защото най-силните ветрове ги духат неправоверните.

САЩ и НАТО непрекъснато тръбят за нова политика в Афганистан. 
Нищо обаче не се променя.

Сегашната каша в Афганистан я забъркаха САЩ. Но я прехвърлиха 
на НАТО не само да споделят с някого отговорността, но и наистина да се 
потърси изход от безизходицата. Проблемите обаче не са само военни.

Впрочем кой надува платната?
Най-силният вятър идва откъм САЩ. Първоначалната стратегическа 

цел е да откъснат района на Средна Азия от влиянието на Русия. Втора цел 
е сключването на пръстена около Иран и опитите да финализират подготов-
ката за военна кампания, преди да е готова иранската атомна бомба. В про-
тивен случай Иран може наистина да изпълни замисъла си да създаде вече 
оперираща с евро трета в света петролна борса (освен Ню Йорк и Лондон), 
при което освободените резерви от милиарди долари ще застрашат катастро-
фално икономическото лидерство на САЩ в света.

И Пакистан на свой ред активно насочва платната. Съвсем актуално ос-
тава едно изказване в „The Atlantic Monthly“ на американския журналист 
Робърт Каплан, живял продължително сред муджахидините по време на вой-
ната против руската окупация: „Пакистанците искат нещо, което е лошо за 
Афганистан. Те желаят правителство, което да могат да контролират. Пакис-
танците от десетилетия са носители на много от неприятностите на Афганис-
тан, в същото време ние нямаме избор и сме принудени да се споразумеем с 
тях. Политическото предизвикателство е невероятно. Пакистанците няма да 
ни помагат, ако не им гарантираме едно по същество марионетно правител-
ство. Те искат един Афганистан, който е пропакистански и антииндийски.“ 
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Управляващите в Исламабад имат едно наум, че в противен случай може да 
се възроди идеята за Пащунистан, за обединяване на разделените пащуни от 
прокараната „линия Дюрант“ през �89� г.

Иран духа в платната против затваряне на вражеското обкръжение око-
ло себе си и макар да е шиитски, е готов да подпомогне талибаните сунити по 
цялата своя граница. И ако все още се въздържа, то е за да не дава повод на 
САЩ за нападение. Но в Техеран наблюдаваха със задоволство как през ок-
томври �006 г. талибаните пренесоха бойните действия от Кандахар на севе-
розапад във Фарах. Оттам до северния Херат лежат �50 км извън Хиндукуш. 
Нормално е да се допусне вълната да достигне и дотам. Сегашната неста-
билност в Афганистан и липсата на изход в обозримо бъдеще дават надежда 
на Иран именно през нейната територия да премине очертаващият се като 
отдавнашна необходимост автомобилен път от Средна Азия до Индийския 
океан. А крайната цел е умиротвореният в бъдеще и доминиран от сунитите 
Афганистан да остане слаба държава без сериозно влияние в региона.

Китай на свой ред се притеснява, че сътресения в региона могат да 
прекъснат пътя на петрола от Иран, което ще е гибелно за неговата стреми-
телно развиваща се икономика.

Ако някой реди пасианса без Русия, значи колодата му карти не е 
пълна. Спорно е кое е по-силно в региона – глобалните руски интереси 
или реалното руско влияние. Русия би желала, както винаги, Афганис-
тан да си остане буферна зона. Но отношенията между двете държави не 
могат да бъдат уредени, преди да се реши проблемът с компенсиране от 
страна на Русия на материалните загуби, нанесени на Афганистан от �979 
до �989 г.

Зад политическите интереси, естествено, стоят много пари. С привид-
ния си алтруизъм богатите държави всъщност прикриват своя дълбок его-
изъм. Впрочем те затова са и богати. Единствено заради нестабилността в 
Афганистан повече от десет години се отлага построяването на магистрален 
газопровод на стойност �,9 милиарда долара от района на гр. Мара в Тур-
кменистан през Херат до пакистанския гр. Мултан. За отклонението му до 
Северна Индия ще са необходими още 600 милиона долара. Предвижда се 
железопътна линия от гр. Кушка в Туркменистан до гр. Квета в Пакистан 
и автомобилен път от Средна Азия до Карачи. САЩ няма да допуснат тези 
комуникации да преминат през враждебния Иран, на тях им е нужен умирот-
ворен Афганистан със силно правителство.

В колодата карти афганистанският народ е жокер. Вкарват го в играта 
само при нужда, и то не много често. През юли �00� г. американците нало-
жиха Хамид Карзай за глава на преходното правителство, а след две години 
той бе преизбран чрез „свободни и демократични избори“. А после? Както 
казваме в България, ако изборите променяха нещо, управляващите няма да 
ги правят.

Никой в Кабул не се наема да прави прогнози за повече от един сезон. 
Обикновените жители изглеждат доволни от присъствието на многонацио-
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налните сили. Те все още си спомнят с ужас за войната между муджахидини-
те след свалянето на Наджибула. Мрачни са и спомените им от талибаните. 
Но търпението им е конюнктурно.

Докато участвал в потушаването на пащунско въстание младият коло-
ниален офицер Уинстън Чърчил констатирал през �887 г.: „Всеки е срещу 
всеки, а всички са против чужденците“. Ксенофобията на афганистанците 
обаче е особена – тя е адресирана към неканените гости. Силите на ISAF са 
чужденци. Наричат ги ференги, но не успях да разбера какво означава тази 
дума. (Впрочем и името „шурави“ за руснаците не узнах откъде е дошло.)

САЩ постоянно упражняват влиянието си над правителството на Па-
кистан да ограничи подкрепата си за талибаните. Натискът наистина трябва 
да бъде дозиран, тъй като страната е в състояние на крехка стабилност. От 
една страна го притискат военните. От друга – са религиозните сили, защото 
духът вече е изпуснат от бутилката – на пакистанска територия функцио-
нират над 8 хиляди медресета, средно с по двайсетина ученици. Събира се 
�60-хилядна фанатизирана армия от пащуни и белуджи, които, оставени без 
цел, за която да умрат, ще насочат за отмъщение енергията си към самия Па-
кистан. Общността на пащуните пък разполага със сериозни позиции дори в 
едрия бизнес. Една дестабилизация на Пакистан може да доведе до радикална 
ислямска революция и до още едно огнище на напрежение в Азия.

През �006 и �007 г. периодично се чуваха слухове, че са започнати тай-
ни разговори между правителството и метежниците. Всъщност те не бяха 
изненадващи, тъй като президентът Хамид Карзай разчисти пътя за прегово-
ри. Той обяви, че талибаните не са терористи, а само бунтовници, които се 
борят против правителството. Само че в преговорите не се включват всички 
антиправителствени групировки, тъй като и те не са консолидирани поради 
различия в политическите платформи и религиозните мотиви. Не е осъщест-
вен диалог с тях дори от близките до Кабул североизточни области Кунар и 
Нуристан, които са на границата с Пакистан.

Ако нещо не е предвидено в плановете на НАТО, то е сериозната ико-
номическа програма. На провинциалните тимове за възстановяване, които 
функционират предимно в Северен Афганистан, се възлага непостижимата 
цел да спомогнат за съживяване на местната икономика. Но на войските на 
ISAF по идея е определено да изпълняват полицейски функции. Липсва нещо 
от рода на американския „План Маршал“, който за няколко години изправи 
на крака разрушената от войната Западна Германия. Този план може в на-
чалото експериментално да се локализира само за относително спокойния и 
по-богат Северен Афганистан. По стечение на обстоятелствата водеща на-
ция в силите на ISAF е Германия. Без значение е дали германците изпитват 
морален дълг да върнат някому жеста, направен им от САЩ преди повече от 
половин век, или е сработил усетът на бизнесмените за печалба, но Германия 
развива интензивно отношенията на регионално равнище. И ако талибаните 
успеят да открият активен фронт в Северен Афганистан, силите на ISAF ще 
трябва да признаят провала на операцията си и да си отидат.
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Липсата на сериозна икономическа програма за целия Афганистан може 
да се окаже съвсем преднамерена. В голямата политика рядко се правят по-
добни профански пропуски. Подкрепените с икономически мерки области, 
които са под контрола на правителството в Кабул, могат да се окажат при-
влекателно място за живеене на афганистанците. И те да бъдат принудени да 
избират между моркова и тоягата.

И все пак Афганистан какво го очаква в бъдеще, дори с възможности за 
много варианти?

Първо, предишната вековна подредба в държавата е безвъзвратно раз-
бита. Никога повече пащуните няма да бъдат неоспорим лидер на политичес-
ката сцена, а ще трябва да се задоволят с влияние, пропорционално на свои-
те 40–44 процента от населението. Според конституцията от �964 г. всички 
афганистански крале трябвало да бъдат избирани от родствената група на 
мохамадзаите, която спада към пащунското племе баракзаи. Но след Апри-
лската революция от �978 г. най-високопоставените баракзайски семейства 
емигрират в Западна Европа. На тяхно място във властта идват пащунските 
гилзайски кланове – например Нур Мохамед Тараки, Хафизула Амин, Гул-
буддин Хекматияр. Срината е традицията, най-устойчивият тукашен социа-
лен стожер. На пащуните вероятно ще им се наложи да поделят властта с дру-
ги етноси – преди всичко с таджики и узбеки. А защо не и с хазарейците?

Висш граничен полицай от Мазар-и-Шариф доверително ми пошепна, 
че за икономически развитите девет провинции северно от Хиндукуш ще е 
най-добре да се отделят в самостоятелна държава. Можело да стане с кон-
ституционна промяна, с която Афганистан да престане да съществува като 
унитарна държава и да се превърне във федерация или конфедерация. Нами-
ращият се далеч от Кабул на западната граница Херат също изглежда готов 
за обособяване. Той може да повлече южната от него провинция Фарах, къ-
дето иранското влияние също е силно.

При това положение е сравнително малко вероятно цивилизованият 
Кабул и прилежащите му области да останат в една федеративна единица 
с пащунския Кандахар. Според инженер Абдул Бакши обаче е рано да се 
мисли за такова делене, защото границите между федератите трябва да се 
формират по естествен път, в противен случай пак ще се възобновят меж-
дуособните войни. Дотогава гарант за мира ще са външни сили – били ISAF 
или някои други.

Съществува още един „черен“ вариант – провалянето на международни-
те сили. Тогава изходът ще е миротворческа операция под егидата на ООН и 
евентуална окупация от съседните държави – Пакистан, Иран, Узбекистан, 
Таджикистан и дори Китай. По същество ще означава неофициална подялба 
на Афганистан.

Второ, на основния играч – САЩ, им е абсолютно безразлично дали на 
власт ще дойдат муджахидините или талибаните. Личностите също са без 
значение. За американците най-важно е властта да е силна, да управлява 
ефективно и да съхрани единството на страната.
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Какъв модел да бъде избран и как да бъде наложен? Някога Захир Шах 
приема американския либерален модел и това довежда до детронирането му. 
Проваля се и буржоазният модел с ориентация към социализъм. Двете пос-
ледни разновидности на ислямския фундаментализъм (муджахидини и тали-
бани) продължават гражданската война. След като левият екстремизъм бе 
отречен, остава съдбата му да го последва и десният.

Афганистанското общество почти век съзрява за буржоазни промени 
със светски характер макар и под теократична фасада. За тях са необходими 
средни слоеве, каквито някога е имало при свалянето на шаха, но не и сега. 
Остава изборът между военната диктатура и връщането към монархията. А 
защо не последователно и двете като в Испания?

Първата стъпка в обозримо бъдеще е да се върнат всички бежанци, да 
спадне етническото и религиозното противопоставяне, да се изградят пъти-
ща, мостове и водоснабдяване, да потръгнат занаятите, да се оживи търго-
вията... Първата стъпка всъщност е възцаряване на мира, ако тя изобщо се 
окаже реалистична. Другото ще дойде единствено с времето.

НАТО засега не повтаря основна грешка на руснаците – не налага мо-
дел за бъдещо развитие. Но сякаш нервничи защо е толкова бавна еволю-
цията в афганистанското общество. Никой не иска да допусне, че силите на 
ISAF могат да останат в Афганистан с десетилетия. Военният министър Ве-
селин Близнаков, след като се завърна на �� септември �006 г. от Афганис-
тан, направи оптимистичното изявление, че силите на ISAF ще се справят 
за срок от �–5 г. Би било чудесно. Но според един афганистански генерал 
към тези цифри трябва да се сложи по една нула. Това е не толкова тъжно, 
колкото страшно.

Като цяло сегашната политика и произтичаща от нея военна стратегия 
на НАТО спрямо Афганистан са неадекватни на ситуацията, недалновид-
ни спрямо бъдещето и поради това са обречени на провал. Военният успех 
тук не е възможен, а приетият Всеобхватен стратегически политико-военен 
план не търси алтернативно решение. Увеличаването единствено на броя на 
войниците на ISAF не изход. При това положение големият въпрос е дали 
коалицията ще стои достатъчно продължително, за да даде като руснаците 
�6 хиляди жертви, или ще се изтегли преди това? 

За кого бие камбаната

ТАЛИБАНИТЕ ВЗЕМАТ ИНИЦИАТИВАТА

Положението в Афганистан навява тревожни асоциации от недалечното 
минало. Около базите на коалиционните сили все повече се затягат обръчите на 
бунтовниците, повтаря се ситуацията с гарнизоните на Съветската армия, преди 
тя да се изтегли безславно северно от Аму Даря. Има и разлика: руснаците са 
демонстрирали присъствие по цялата територия на страната, а силите на ISAF 
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предпочитат да се крият в укрепените си лагери под предлог да не изглеждат като 
окупатори. Афганистанците обаче смятат това за проява на страхливост.

Втората ретроспекция връща към началото на �995 г. Тогава студентите 
богослови тръгнаха от Кандахар, за да наложат ред в страната, и овладяха поч-
ти цялата є територия. Те го постигнаха не само с огромната материална по-
мощ на Пакистан, а и с подкрепата от населението, страдащо от войната между 
бившите муджахидински командири. Ракетните и артилерийските обстрели 
между войските на Достум и Хекматиар разрушиха Кабул, причиниха смъртта 
на хиляди хора и прогониха милиони бежанци в съседните страни. Сега афга-
нистанците отново страдат от липса на държавност, ред и сигурност.

Историята тук се повтаря като трагедия.
За четири месеца в Кабул чух много разкази за тамошната политическа 

действителност. Както за президента Карзай и за Хекматияр не чух добри 
думи и за Абдул Рашид Достум. Може би защото не разговарях с узбеки, а 
той е командвал техните милиции. Факт е, че Достум винаги е предавал по-
литическите си съюзници. Интересно е също, че единствено неговите войски 
не са воювали с руснаците. Сега той е истински феодален владетел, западно 
от Мазар-и-Шариф, в гр. Шибирган, притежава разкошни дворци. За да го 
държи „вързан“, президентът Карзай назначил Достум за началник на Гене-
ралния щаб и изплаща заплати на неговите �000 войници в северозападната 
провинция Джауджан.

Министър на енергетиката и водите бе „Лъвът от Херат“ – таджикът 
Мохаммад Исмаил хан. Този белобрад бивш губернатор на Херат едва ли 
разбира нещо от работата си, което е без значение – в Афганистан реално 
няма енергетика, нито има достатъчно вода за управление от държавата. А на 
въпроса защо го е назначил, Карзай отговорил: „За да ми е тук пред очите!“ 
Неговата личност заслужава да бъде описана по-подробно, понеже отлично 
илюстрира политическата обстановка в Афганистан.

Мохаммад Исмаил хан е завършил висше военно училище в Кабул, по спе-
циалност зенитна артилерия. Той командвал въстаналата �7-а дивизия в Херат 
през март �979 г. и е един от първите муджахидини. През �99� г. като петзвезден 
генерал е назначен едновременно за командващ на IV армия и губернатор на Хе-
рат. Последователен противник на талибаните. През �00� г. отново е назначен 
за губернатор на западната провинция и успешно организирал възстановяването 
на разрушения от войната Херат. Това е единственият град в Афганистан с елек-
троенергия �4 часа в денонощието, която получава от Иран.

На �� март �004 г. командирът на �7-а бригада в Херат генерал Захир 
Наимзаде се заканил люто на Исмаил хан. Губернаторският син Мохаммад 
Мируайс Садък, министър на авиацията, по същото време се намирал в този 
район на лов. Дочувайки за заканите към баща си, тръгнал към генерала, за 
да поиска обяснения. По пътя му направили засада и го застреляли заедно с 
телохранителите. Милициите на Исмаил хан, които по численост превъзхож-
дали бригадата, нападнали нейния щаб. Наимзаде избягал в северния град 
Калайи Нау, където брат му бил началник на полицията.
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В началото на септември същата година един от бившите полеви ко-
мандири Аманулла хан, подстрекаван от външни сили, се опълчил на Исма-
ил хан. Тръгнал на север, но на стотина километра преди Херат, край град 
Адраскан, го спрели изпратените от Карзай войски. Този път Исмаил хан 
се оказал оскандален дори за мащабите на Афганистан. Президентът издал 
заповед за освобождаването му от длъжност и му предложил пост в Кабул. 
Губернаторът отказал. Неговите муджахидини вдигнали бунт и разгромили 
няколко офиса на ООН и чужди резиденции. Посланици от влиятелни държа-
ви лично ходили да убеждават Исмаил хан. Накрая той склонил да оглави 
почти несъществуващата енергетика, но продължавал често да ходи до Херат 
и да държи публични речи, като се радвал на голяма популярност.

В такава обстановка силите на ISAF нямат шансове за особен успех в 
мисията си. Навсякъде те действат съобразно обстановката. Например хо-
ландците в гр. Таринкот (северно от Кандахар) снабдили местния командир 
с въоръжение и му предоставили власт на феодален владетел. В замяна той 
прогонил всички талибани в радиус �0 км.

Обстановката в Кабул се влоши от началото на септември �006 г. с пър-
вите бомбени атентати. По същото време невъоръжени талибани се появиха 
в крайните южни квартали на столицата. Дотогава те забиваха своите бели 
знамена в селата на не по-малко от �0 км. Очевидно опипваха почвата.

Талибаните успяват да спечелят благоразположението на местното на-
селение, особено в Южен Афганистан, запълвайки вакуума, създаден от 
липсващите държавни структури. Държавността достига само до областни-

Снайперист от личната охрана на президента Хамид Карзай
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те и окръжните центрове. Често разделителната линия е плод на споразуме-
ние с бунтовниците. А местните хора имат нужда от властта като посредник 
между самите тях.

Служител по сигурността на мисия на ООН в Кабул ми разказа два слу-
чая, отразяващи типични местни традиции, бит и душевност. В едно село овце 
навлизат в чужда нива и потърпевшият убива с тояга една от тях. В Афганис-
тан това е основателен повод за стогодишна война, за предавана кръвна мъст 
от деца на внуци. Талибаните посредничат в спора и намират компромисно 
решение, като обявяват виновни за всичко неверниците. Или втори случай. 
Новородено момиченце е сгодено още същия ден за свой братовчед или дори 
за възрастен мъж. Но след десетина години родителите отказват да изпълнят 
обета. Наранената гордост и достойнство, особено при пащуните, зове за 
кръвно отмъщение. Талибаните отново се намесват и уталожват страстите. 
За компенсация предлагат да намерят (купят) друга булка за отхвърления 
жених. Отново за виновни са нарочени неверниците.

Втори лост на талибаните за приобщаване на хората са парите. Мнозина 
приемат да се бият срещу правителството за �00 долара на ден. Средствата 
идват от богати религиозни фанатици от държавите около Персийския залив. 
С тях се решават и общоселски проблеми – прокарване на път, изграждане на 
мост, изкопаване на кладенец. Индивидуалните помощи изпълняват на мно-
зина „афганистанската мечта“ – да не умрат през зимата от глад и студ.

По-интересни са вътрешнополитическите ходове, плод преди всичко на 
британските тайни служби, които имат опит повече от два века в този реги-
он. Те подсказват на афганистанското правителство да предложи на бившия 
премиер и лидер на Ислямската партия на Афганистан пащуна Гулбуддин 
Хекматиар да спре въоръжената си съпротива и да влезе в политическия жи-
вот. Той обаче прекрасно съзнава, че подобна стъпка ще го превърне в поли-
тически мъртвец, и продължава да се укрива в провинция Хост. (Гулбуддин 
означава цвете на религията, но ненавиждащите го таджики го наричат Гул-
беддин, т.е. цвете без религия).

Британските служби отново първи стигат до извода, че завоюваното от 
талибаните не може да бъде отвоювано обратно. Още през октомври �006 г. 
Карзай предлага на бунтовниците да управляват самостоятелно тези тери-
тории. Само че без бюджет и помощи от световната общност те не могат да 
решат елементарни социални проблеми като здравеопазване, образование, 
инфраструктурна дейност. Затова преговорите вървят без видим напредък.

Пак през октомври �006 г., когато САЩ поставят по-голямата част от 
своите войски в Афганистан под знамето на ISAF, командващият британски 
генерал Дейвид Ричардс обявява, че коалицията разполага с около половин 
година, за да убеди афганистанците, че положението в страната се подобря-
ва, но се ангажира доста непредпазливо: „Но ако догодина се получи така, че 
хората, най-вече на юг и в някои източни райони, ще страдат още шест месе-
ца и че след този период ние не сме отговорили на надеждите, тогава смятам, 
че ще имаме проблем“.
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Проблемът на ISAF бе надеждно гарантиран не само за �007 г., но и за 
далечно бъдеще. За съжаление надеждите и плахият оптимизъм на генерал 
Ричардс се оказаха неоснователни.

Невероятно, но факт

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ИДЕЯ ТЪРСИ ПОЧВА
В АФГАНИСТАН

Дни преди да потегля за Афганистан, получих заръка от подполковник 
Вилис Цуров. Той беше в Кабул три години по-рано в германски екип за 
гражданско-военни отношения. „Намери Баба хан Аслами от трети отдел на 
МВнР и се заинтересувай какво стана с техния Атлантически клуб“.

Атлантически клуб в Афганистан? В първия момент това прозвуча не 
толкова екзотично, колкото нелепо. Откъде в Средна Азия ще възникне ат-
лантическа идея и ще се породи потребност от приобщаване към атлантичес-
ките ценности?

С инженер Баба хан Аслами се срещнах случайно в българското посол-
ство. Очевидно наистина е било съдено нашата среща да се състои. Догово-
рихме се да разговаряме след две седмици, тъй като се стягаше да пътува за 
България по покана на нашия Атлантически клуб. Заедно с още двама съми-
шленици щяха да преминат през петдневен обучителен семинар. Всъщност 
това щеше да е неговото четвърто пътуване до България през последните две 
години във връзка с реализацията на тяхното начинание.

След като Баба хан се завърна, се срещнахме пак в българското посол-
ство. Тук той бе чест посетител, познаваше го даже немската овчарка Мара 
на двора и никога не го лаеше. И разбира се, говорехме на български, той е 
завършил специалност Радио и телевизия в Техническия университет (тогава 
Машинно-електротехнически институт) в София.

– Кой все пак сте вие, Баба хан?
– Аз съм шейсети набор, както казват българите. Роден съм в Пандж-

шерска област и по националност съм таджик.
Тази информация за един афганистанец е много съдържателна. Но за да 

е пълна, към нея трябва да се добави какво е правил през последните петнай-
сет години на гражданската война.

Баба хан е работил две години в телевизията на Кабул, но талибаните я 
закрили. Те дори го арестували за три седмици. Тогава преминал към меж-
дународни неправителствени организации, после като милиони афганистан-
ци избягал в Пакистан, после се прехвърлил в Северен Афганистан. През 
�00� г. започнал работа в МВнР.

По същото време у афганистанската интелигенция вече зреела идеята 
за създаване на неправителствена организация, която да бъде мост между 
правителството и обществото.
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В самия край на �00� г. служители от МВнР получили покана да участват 
в дипломатически тренинг в Германия. Попътно посетили главната квартира 
на НАТО и там попитали домакините защо не поемат иницииращата и коор-
динираща роля за създаване на неправителствена организация в Афганистан. 
Отговорили им, че дейността на Алианса не се простира извън географските 
граници на неговите членове. Ситуацията коренно се променила през август 
�00� г., когато с решение на Съвета за сигурност НАТО пое командването на 
войските в Афганистан. От това произтекли и политически ангажименти.

Трийсетина учени, журналисти, служители и бизнесмени очертали кръг 
от съмишленици. Намерили привърженици не само в Кабул, но и в Мазар-
и-Шариф, Джелалабад и във Файзабад в провинция Бадагшан. Влезли във 
връзка с чехи, французи, норвежци. Запознали се с военния ни аташе полков-
ник Валери Дотин и с подполковник Вилис Цуров.

Често заедно обсъждали ситуацията в Афганистан и какво може да се на-
прави при тези условия. Накратко – търсели себе си. На дискусионни кръгли 
маси и научни конференции си изяснявали дали афганистанското общество е 
дозряло да му се говори за отваряне към света. Дали не е рано на хората да 
се казват абстрактни неща, след като над 90 % от населението е неграмотно и 
мизерно бедно? Думата атлантизъм тук не говори нищо, голяма част от афганис-
танците са ксенофоби. Тази ценност яде ли се, пие ли се, с нея могат ли да бъдат 
облечени децата? А по много причини е твърде рисковано да се призовава за 
приятелство с Америка. Баба хан отдавна е предупреден да бъде внимателен.

През �004 г. председателят на Атлантическия клуб професор Любомир 
Иванов поканил афганистанските проатлантици на обучителен семинар. Там те 
се окуражили. И отишли подготвени на конференцията на НАТО в Истанбул.

– Благодарни сме на всички, но най-много ни помогнаха българите! – 
призна Баба хан.

Постепенно си изяснили от какво имат нужда. В Афганистан бързо се 
печелят сърца за участие в бунтове и преврати, хората са нетърпеливи за 
промени, от които още на следващия ден да заживеят по-добре. Съвсем бав-
но обаче се завоюват умовете за идеи, чиято реализация иска много време. 
Те не могат да чакат – живеят средно по 45 години.

– Предложихме организацията ни да се нарича Афганистанска асоци-
ация за евроатлантическо сътрудничество – обясни Баба хан. – Тя ще е ис-
тинска неправителствена организация и няма да е партия. Не си поставяме за 
цел масовост, ударението не се слага на количеството членове, а на тяхното 
качество.

Може би са намерили добро и балансирано решение. На първо място е 
изведена Европа, която тук, за разлика от Америка, се ползва с популярност. 
А думата сътрудничество предполага полза и за Афганистан.

Проектоуставът бе публикуван в списание, издавано от отдела за стра-
тегически проучвания към тяхното МВнР. Но все още се въздържаха от пуб-
лични изяви. Първата причина е формална – чакаха да получат съдебната 
регистрация. От Министерство на правосъдието на два пъти им върнали до-
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кументите заради дребни противоречия със законите. Междувременно били 
променени и демократизирани самите закони, което улеснявало свободата 
на сдруженията. Баба хан се надяваше към следващата пролет най-сетне да 
бъдат регистрирани. Този път инициативният комитет си е свършил работата 
добре. А в него влизаха журналистът Акмал, шефът на компания „Джанага“ 
и радиожурналистката Огай. После въз основа на устава щели да си изберат 
легитимно ръководство на асоциацията, поемайки риска да отстояват каузата 
си даже по кабулската телевизия.

Втората причина бе липсата на средства, с които да поддържат офис. А 
всички работеха и времето явно не им достигаше.

Докато изчакваха, афганистанските евроатлантици не си губеха време-
то напразно. Непрекъснато трупаха опит. През април на �006 г. Баба хан 
присъствал на тържеството за петнайсетата годишнина от основаването на 
българския Атлантически клуб, където направил изказване. Тогава се срещ-
нал с военния министър Веселин Близнаков и с началника на Генералния щаб 
генерал Никола Колев.

Предстоеше да бъде издаден сборник „Афганистан и НАТО“. Търсеха 
се средства от спонсори. Баба хан говореше с ентусиазъм за начинанието. 
В първите два раздела щели да разкажат историята и структурата на НАТО, 
причините за присъствието на Алианса тук. Третата част щели да посветят на 
необходимостта НАТО да присъства в Афганистан. Книгата щяла да отрази 
различни, и то противоречиви гледни точки на афганистански интелектуалци.

Според Баба хан най-главното условие да намерят разбиране и подкре-
па в обществото за своята кауза е самата дейност на НАТО. Неговите успехи 
в подпомагането на правителството за установяване на мир и стабилност в 
страната ще създадат пространство за икономическа активност. Хората ще 
признаят мисията на ISAF за успешна само ако тя с нещо подобри живота 
им. Затова се възлагат много надежди на натовските провинциални тимо-
ве, които изграждат пътища, мостове, болници и дори ремонтират джамии в 
Кандахар и Урузган.

Всеки разговор в Афганистан за политика неизменно стига до Пакистан. 
Като служител на МВнР Баба хан разполагаше с достатъчно информация 
за дипломатическата активност на съседните държави. Според него съвсем 
доскоро САЩ са гледали на Афганистан през очите на Пакистан, който играе 
двойна игра. Имало вече достатъчно индикации, че това време е в миналото. 
Дипломатът се надяваше САЩ най-сетне сериозно да притиснат управлява-
щите кръгове в Пакистан и техните тайни служби да прекратят помощта си 
за талибаните. В Кабул дори и децата казвали, че, когато държавата им стане 
силна, най-после трябва да разгромят военно южната си съседка.

Баба хан не мислеше за война. Той бе убеден, че разделените преди по-
вече от сто години пащуни все някога ще се обединят в единен Пащунистан, 
но няма да стане насилствено. Баба хан е гаранция, че най-сетне поне един 
афганистанец със сигурност е придобил евроатлантическо мислене. Пред-
стои битка за умовете и сърцата на милионите хора.
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АФГАНИСТАНЦИТЕ

Кой кой е

ЕТНИЧЕСКИ ПЪСТЪР КИЛИМ

Моят приятел подполковник Мохаммад Есхак от афганистанския ави-
ационен полк се оказа хазареец. В първия момент просто не повярвах на 
шанса си. Когато Есхак заминава да учи за пилот в СССР в самия край на 
70-те години, хазарейците все още са най-дискриминираната етническа гру-
па, репресирани са по жесток начин. До Априлската революция през �978 г. 
те са изолирани от обществения живот, нямали право да получават в армията 
звание над капитан и да учат политически науки. Едва в средата на 80-те 
години по времето на Бабрак Кармал отношението към тях чувствително е 
смекчено. Така че моят хазареец е от първите „Бели врани“ сред народа си. 
По времето на моето пребиваване в Кабул хазарейци бяха вторият вицеп-
резидент Устот Халили и генерал-полковник Джаухари, но на тях сякаш се 
гледаше пренебрежително.

Хазарейците твърдят, че са потомци на войниците от армиите на Чин-
гис хан. Писмени източници обаче сочат, че те са се появили в източната 

Хазарейско село източно от Херат
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част на Централния планински район около двеста години по-късно. Носят 
физическите белези на монголските и тюркско-монголските племена и явно 
имат различен произход от хазарите (група от чахарските аймаки). Занима-
вали са се с отглеждане на малки стада добитък. Постепенно се разделили 
с номадския си начин на живот и се заселили в укрепени селища високо в 
планините. Изоставили и родния си език, сега говорят хазараги – диалект 
на дари. Приели исляма от персийските завоеватели и само те са шиити. 
Тези фактори им определяли доскоро мястото на най-презряното рели- 
гиозно малцинство.

През �89� години шейхът на Афганистан Абдул Рахман завладял тяхна-
та територия и поставил пащунски администратори на мястото на племенни-
те вождове. Постепенно вътрешната спойка в анклавите се разпаднала и мно-
зина хазарейци мигрирали към големите градове. Там те и сега се намират 
на възможно най-ниското социално стъпало. Повечето от тях работят като 
хамали, улични чистачи, слуги или са сезонни работници.

Никой не е успял да ги преброи, но се смята, че са eдин-два милиона. 
По време на съветската инвазия в Афганистан те притежавали неофициална 
автономия в Централния планински район и са запазили неутралитет – нито 
някой е проникнал в техните райони, нито са участвали в бойните действия.

Екзотичните хазарейци са само повод да се види етническият състав на 
Афганистан. Твърди се, че тук живеят компактни маси хора от �7 национал-
ности, но с малочислените групи етносите са над 70. Само към иранската 
племенна група спадат �5 народа. Най-доброто ми ръководство за ориента-
ция в тази изключително сложна етническа култура бе книгата „Да се здра-
висаш със смъртта“ на бившия ни посланик в Кабул Иван Матеев, който за 
съжаление вече не е сред живите.

Най-многобройна е етническата група на пащуните. Тя обхваща до 
40–44 процента от �7-милионното население и живее предимно в южните 
области на страната. Из-
повядват сунитски ис-
лям и са изключително 
войнствени.

Повечето пащунс-
ки племена принадлежат 
към две племенни кон-
федерации – на дурани-
те и на гилзяите.

Конфедерацията на 
дураните е концентри-
рана в Югозападен Аф-
ганистан и включва две 
главни племенни гру-
пи – зираки и панджпао. 
На свой ред в състава на 

Срещнах и синеок афганистанец
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зираките влизат четири висшестоящи в йерархията племена, сред които са ба-
ракзаите. Именно те са дали всички министри от �747 г. до �97� г. След �978 г. 
най-високопоставените баракзайски семейства емигрират в Западна Европа. 

Конфедерацията на гилзаите обитава Югоизточен Афганистан и също 
се състои от две главни племенни групи – турани и нурзаи. И те на свой ред 
се делят на висши племена, сред които най-лични са хоротите и ахмадзаите. 
Има и независими племена. Сред тях най-войнствени са юсуфзаите, които 
традиционно се занимават с контрабанда. Тъкмо те са заставили англичаните 
да им плащат в продължение на трийсет години такса чак до �947 г., за да не 
нападат английската колониална администрация.

Таджиките в Афганистан съставляват около една четвърт от населе-
нието, но нямат племенна организираност. Изповядват предимно сунитски 
ислям. Смятат се за потомци на гръцко-бактрийски династии, населяващи 
долината на Аму Даря. Те са много предприемчиви и затова техният про-
цент градски жители спрямо другите народности е най-голям – занимават се 
с административна дейност, търговия и занаятчийство. Жените им рядко са 
забулени, имат по-малко деца и се стремят да ги образоват.

Хазарите са почти една десета от населението, узбеките – шест процента. 
Казълбашите живеят главно в района на Кабул и са потомци на турските вой-
ници, пратени през XVII в. да превземат Кабул. Градски жители са и сикхите.

Цялото изброяване е съвършено повърхностно. Но то не е самоцелно, 
защото дава представа за сложното устройство на афганистанското обще-
ство, нямащо нищо общо с европейското. И следователно всеки чужд исто-
рически и политико-обществен опит тук е трудно приложим.

Племенните кланове се борят за политическо надмощие и доминиране. 
Всички големи етноси се имат за богоизбрани. Пащуните смятат таджиките 
за пришълци и афганистанци второ качество. Според таджиките пък пащуни-

Скитническите пащунски племена коочи наброяват два милиона души
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те са диви и нецивилизовани, защото битът им в планините е почти същият, 
както и преди �50–�00 години. На дари думата пащун означава шумен човек, 
скандалджия. Пред мен един таджик с насмешка разказа, че когато се срещ-
нат двама пащуни и единият пита другия как са децата му (за жена му изобщо 
не може дума да се споменава!), въпросът гласял: „Хайвонон де сенга ди?“ В 
превод означавало „Как е добитъкът ти?“

В селата и планините се бият за права върху водоизточници и паси-
ща – кървави сблъсъци между белуджи и пащуни, между гилзайските номади 
и хазарейците в западната част на Централен Хиндукуш. Дори пащуните на-
ричат своите два милиона номади (основно от ахмадзаите) с презрителното 
име коочи.

Узбекистан носи името си от страна на узбеките. Таджикистан на свой 
ред е страна на таджиките. Това не важи за Афганистан. Там по-скоро е в 
сила обратната зависимост – афганистанците са хора, които населяват Аф-
ганистан. Обяснението се заключава във факта, че населението не е един 
народ, в него никой етнос няма абсолютно мнозинство. Още по-малко пък е 
нация поради липса на достатъчно обединяващи характеристики. Това може 
да стане след векове, защото хората трябва не само да бъдат въвлечени в 
интензивен и общ икономически живот, но и да еволюират консервативните 
племенни традиции.

Първият потрес никога не избледнява

СТАР СПОМЕН ОТ КАБУЛ

Първият ми спомен от �00� г. е от изтребителя Су-�� с номер на борда 
си 8�, вдигнат на пиедестал на булеварда половин километър преди летище-
то. Много се зачудих, защото не знаех, че с този тип изтребител са воювали 
помежду си всички групировки.

По пътя за центъра на града минахме край складове за дърва, предна-
значени за огрев – криви, възлести и външно приличащи на върби. После на-
шите пехотинци ми казаха, че дървесината им е много плътна. Теглеха ги на 
окачени високо кантари с блюда на дълги синджири, като за тегловна мярка 
слагаха голям камък. Българският офицер по сигурността към контингента 
майор Николай Ванчев ми обясни, че то така се и казвало: „Искам един ка-
мък дърва“. Камъните били еднакво тежки, продавачите ходели някъде да ги 
уеднаквяват. Причината била, че в Кабул не се обработвали метали и нямало 
друг начин да се претеглят набързо примерно петдесет килограма дърва.

Една от причините за възникването на Кабул още в четвърти век преди 
Христа е наличието на плитка подпочвена вода. Според легенда първото му име 
Капул на езика дари идва от „Ка“ (слама) и „пул“ (мост), като сламата служела 
за мост на пълните с вода защитни ровове около крепостта. Запазени са писмени 
сведения, че градът е съществувал и под името Кубха – „Ку“ означава вода, а 
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„бха“ – местност. Местните афганистанци твърдяха, че водата е на дълбочина 
само седем-осем метра. По улиците през стотина метра се виждаха ръчни помпи 
за вода. На дългите им дръжки понякога се хващаха и по двама души.

Запазил съм смътни спомени от някакво голямо кръстовище, където на-
шият кортеж си пробиваше път през стълпотворение от коли, велосипедисти 
и пешеходци, жълти таксита с бели врати и шофьори с големи чалми. Нямаше 
пътни знаци и светофари. Колите се движеха без номера. Каросериите на 
големи тежки камиони пъстрееха от рисунки, с изписани цветя и различни 
орнаменти в източен стил.

От посещението на министъра на отбраната Николай Свинаров при ко-
легата му маршал Фахим хан отнесох снимки от почетния караул, състоящ се 
от брадясали мършави войници, чиято униформа напомняше с нещо българс-
ката отпреди сто години. В самия министерски кабинет изобилстваха мебели 
с резбовани фини плетеници.

На път за резиденцията на президента Хамид Карзай нашата кола се 
движеше последна в колоната. Голяма тълпа хора ни препречи пътя, заба-
ви ни и ние се откъснахме. Изгубихме се. Германският ни шофьор изпусна 
предните коли от поглед и започна да се върти по затворен маршрут, докато 
полицейска кола дойде да ни намери и прибере. При нас се возеше Амру-
дин, афганистанецът, който почти от двайсетина години работеше в нашето 
посолство и говореше сносно български. Той пръв усети какво стана и изко-
ментира ситуацията твърде образно:

Пред летището е вдигнат на постамент съветски изтребител бомбардировач
Су-22, защото е заслужил еднакво уважение от пилотите

на комунистическия режим, на муджахидините и на талибаните
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– Провал в ремса! Туй шофьор – гола вода! Да... мамата!
– Какво е ремс, Амрудин?
– Не зная, но е много лошо!
Дадох си сметка, че Амрудин е учил български от „старите кримки“, 

някои от които са членували в Работническия младежки съюз (РМС)
Непредвиденото отклонение от маршрута тогава даже ме зарадва. Мо-

жах да видя непланирани неща – например, че повечето табели са изписа-
ни едновременно на дари и на латиница, има ресторанти като „Синдбад“ и 
„Марко Поло“.

Улиците изглеждаха чисти, а контейнери за смет не се виждаха. По-
питах Амрудин как е организирано сметопочистването. А той ми отговори 
зашеметяващо:

– В Кабул няма боклуци. Всичко се изяжда или изсушава и през зимата 
се изгаря. Което не гори, влиза в строителните материали.

По едно време изненадващо констатирах, че не виждам просяци. Попи-
тах Амрудин, а той пак ме слиса:

– Няма просяци, защото ние всички сме толкова бедни, че никой на ни-
кого нищо не дава.

Докато обикаляхме по улиците видях на една сергия да висят окачени бу-
тове овче месо, целите зелени. Отново попитах нашия спътник не е ли опасно 
за здравето да се яде това месо. Афганистанецът ми отговори в свой стил:

– Тук се продава само прясно месо. Зеленият цвят е от мухите върху 
него.

Преминахме покрай няколко седеметажни жилищни блока, с дупки от 
куршуми върху стените. Те приличаха донякъде на българските дори и с про-
стряното пране по балконите, но не бяха остъклени. Това е единствената част 
в града, където има жилищно водоснабдяване, канализация и електричество. 
Купували ги преди всичко наркотрафиканти и едри спекуланти, цената им 
достигала до петдесет хиляди долара.

Челният панел на една тераса висеше, като се държеше само на едно 
тънко арматурно желязо. Попитах:

– Амрудин, не е ли опасно?
– О, хората сигурно си го знаят това място и си го заобикалят. Ама щом 

не е паднал досега, значи няма да падне скоро.
– А защо не вдигнат панела и да го сложат на мястото му?
– С какво?
– Ами тогава да срежат желязото и да свалят панела на земята.
А Амрудин си знаеше своето: 
– С какво?
– С ножовка.
– Какво е ножовка? В Кабул няма такива неща.
Из града видях да се движат претъпкани допотопни автобуси с издадени 

напред муцуни на двигателя. Пътниците висяха на гроздове по вратите, един 
се бе намъкнал от страничен прозорец и тялото му висеше отвън. Десетина 
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души стърчаха прави върху покрива, като се държаха един за друг, за да не 
паднат.

– Амрудин, не е ли опасно?
– Ако някой падне, значи не се е държал здраво и сам си е виновен.
Всъщност автобусите буквално пъплеха под огромния си товар.
Знаех, че жените ходят забулени до петите със сини бурки, но след като 

ги видях, имах чувството, че съм срещнал пингвини от Южния полюс. На-
правих снимка на три ученички с бели забрадки и униформени тъмносини 
престилки. 

Над централния булевард висяха клоните на могъщи чинари. По него не 
се движеше простолюдие. Напречни заграждения през половин километър от 
пълни с пясък варели, принуждаваха шофьорите да намалят скоростта и да се 
движат на зигзаг под бдителните погледи на въоръжени мъже, някои от тях 
облечени в цивилни дрехи. Показаха ни сградите на радиото, телевизията, 
министерства и посолства, които се кипреха зад декоративни огради. Бетон-
на стена пазеше американското посолство.

Заедно с министър Свинаров влязох в резиденцията на президента Кар-
зай. Тя се помещава в намиращия се в района Шер Пур бивш кралски дворец. 
Всъщност това бе цял комплекс от здания, който отвън наподобяваше сред-
новековна крепост с бойници. Дори огромната порта приличаше на крепо- 
стна. Отвътре постройките напомняха късен барок. Фотоапаратът ми запеча-
та разкошен вътрешен двор, постоянно поливаната трева свежо зеленееше, 
цъфтяха рози.

Умелите афганистански механици съумяват
да поддържат в движение допотопни автобуси
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Винаги съм притежавал способността да се забърквам в разни непла-
нирани ситуации. По онова време в България унищожавахме ракетите си 
СС-��. Няколко часа преди да отпътуваме за Афганистан, екоактивисти от 
Стара Загора дадоха пресконференция и по мен изпратиха на министър Сви-
наров бутилка под форма на отбранителна граната, пълна с безалкохолна 
напитка. По време на пътуването не сварих да му връча подаръка. Когато ох-
раната на Карзай ми проверяваше чантата, аз измъкнах предмета с опасната 
форма. Единият от пазачите мигновено се пъхна под бюрото, вторият скоро-
стрелно излетя навън. За да ги убедя, че не е опасно, аз разклатих бутилката 
и дори я ударих в стената. Охраната отново се скри от погледите ни. След 
преговори и застъпничество от българската делегация все пак ме пуснаха да 
се кача на втория етаж. Но до излизането ми задържаха при себе си символа, 
с който старозагорци пожелаха да поздравят министър Свинаров.

Почти се намърдах в кабинета на президента Карзай, но ме измъкнаха 
обратно с обяснението,че разговорът щял да мине и без мен. Помещението 
пред кабинета бе огромно, таванът се крепеше на няколко колони, облицова-
ни с червен камък. С колегите журналисти Любомир Денов, Асен Бояджиев 
и Евгени Генов насядахме на дивани с резбовани облегалки и много шарени 
дамаски.

Пред вратата на Карзай стоеше изправен като статуя огромен морски 
пехотинец, който не снемаше пръст от спусъка на карабината си. На колана 
му висеше и голямокалибрен пистолет. Един от колегите ми вдигна фотоапа-
рат към пехотинеца, но той го изпревари с дулото на пушката си. Погледът 
му излъчваше безжалостна студенина, такъв като него може да застреля чо-
века, без да трепне нещо у него. Месец и половина по-рано вицепрезидентът 
Хаджи Кадир бе убит от собствената си охрана и Карзай решил да довери 
безопасността си на американците.

Докато чакахме Николай Свинаров, разсъждавах защо Карзай приема 
човек от толкова нисък ранг – не е президент, нито дори премиер, ами военен 
министър на контингент от едва �� души. Какво толкова има да му казва? И 
попитах за това Свинаров. Отговорът му ме слиса:

– Може всичко чуто да забравя, но едни думи на Карзай ще запомня 
завинаги: „Господин министър, вие знаете, че аз съм американски възпита-
ник и исках да направя страната си подобна на Америка. Но от Афганистан 
изобщо не става държава“.

Проумях, че Карзай е приел в лицето на Свинаров един европеец, кому-
то да си изплаче болката. Но ако от Афганистан наистина не става държава, 
то мисията на ISAF е обречена и всичките усилия и средства, които ще хвър-
лим в това начинание, ще бъдат напусто.

През този ден два пъти ходихме и до лагера на химическия ни взвод. Не 
спрях да се удивлявам на наредените от двете страни на шосето с дължина 
пет-шест километра схлупени бараки, в които ремонтираха велосипеди или 
се продаваха най-разнообразни стоки – зеленчуци, дрехи, железария, туби с 
бензин и всичко онова, за което може да се сети човек.
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По време на обратния път към България до мен в самолета седна офи-
церът по сигурността майор Николай Ванчев, когото познавах отпреди. От 
него научих, че една трета от афганистанските домове изобщо нямат клозе-
ти. Още толкова имат, но за да не мирише в дворовете им особено в летни-
те горещини, избягват да ги ползват. Задоволяват си физиологичните нужди 
на всички възможни места. По приблизителни пресмятания поне �00–�50 т 
фекалии всекидневно „минират“ Кабул. За седмица те изсъхват и горещият 
вятър ги вдига във въздуха. Пробите показвали наличие на изключително 
богата и агресивна бактериална микрофлора.

Заплатите са афганистански, а цените – български

КАБУЛ – СИГУРНОСТ И МИЗЕРИЯ
ЗА МИЛИОНИ ХОРА

Преди да тръгна за Афганистан, изслушах приятелите си, които вече са 
били там на мисия. Особено полезен се оказа подполковник Вилис Цуров, 
прекарал там шест месеца през �00� г. Той специално ме инструктира какво 
трябва да видя в Кабул.

Единствено в центъра на Кабул има зеленина
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Тъй като в резиденцията на президента Хамид Карзай вече съм бил, като 
основен ориентир щял да ми служи хълмът с чинията (Диш хил). От него се 
виждал целият град. Като първа историческа забележителност на столица-
та Вилис ми посочи мавзолея на хълма над стадиона. В него е гробницата 
на династията, основала града. Пазачът я отварял срещу два-три долара. От 
този хълм можело да се огледа градът от изток. В подножието му се намирал 
музеят на авиацията.

Застане ли се с гръб към стадиона и с лице към джамията „Идга“, вляво 
се виждала крепостта, в която е разположена военна част. Разрешение за по-
сещение се вземало лесно от дежурния. На всяка цена трябвало да разгледам 
двата двореца – малкия на хълма и големия в ниското. Като се заобиколи 
крепостта от източната страна, се излиза на мястото, където се e състояла 
последната битка с англичаните.

В южната част на града (квартал „Чор-Асиоп“), след като се преминел 
долният дворец, се достигало до казармите на бившата ��-а дивизия. Още 
преди портала, вдясно от пътя, се виждала постройка в борова горичка – 
бивш тренировъчен лагер на Осама бин Ладен. Вилис ме предупреди да му 
правя снимки отдалеч, без да се приближавам.

В западните покрайнини на Кабул се намирал хотел Kabul Сontinental, 
още по-западно от него бил университетът, а оттам се отивало до язовира.

Програмата максимум включваше квартал Пагман на двайсетина кило-
метра западно, където непременно трябвало да навестя професор Сайоф, а 
защо да не отскоча за един ден и до знаменитата Панджшерска долина.

– Обстановката в града вече е спокойна, няма да имаш проблеми със 
сигурността си – увери ме Вилис Цуров.

Тия заръки ме сподиряха, когато между разкъсаните облаци видях през 
илюминатора изградения от кал Кабул. Знаех, че няма да го заваря същия, 
защото навсякъде по света първите години след война са много динамич-
ни. Тръпнех от очакване да видя какво се е променило. Вълнуваха ме даже 
съвсем незначителни подробности. Някога не им обърнах внимание и после 
напразно се опитвах да си спомня имаше ли например тротоари в центъра на 
Кабул и с какво бяха покрити.

В Кабул излязох още в края на първата седмица. Веднага познах кръс-
товището, от което пазех избледнели спомени. То е на четвъртия километър 
на започващия от летището булевард в посока центъра на града. Сега там е 
изграден мемориалният паметник на националния герой Ахмад Шах Масуд. 
Нататък булевардът вече не е преграден от варели с пясък, а две последова-
телни бариери. (Десетина дни, преди да си тръгнем за България, минах от-
ново оттам с полковник Марин Начев, но не видях чинарите, защото високи 
стени стесняваха улицата и тя вече изглеждаше като тесен коридор.)

Правеха впечатление многото полицаи почти на всяко кръстовище. Пот-
върдиха се твърденията, че Кабул е полицейски град. Достатъчно е човек да 
се приближи до някой от полицаите и да каже тихо „амнят“. Това е Държавна 
сигурност. Веднага ще му бъде осигурена връзка, ако иска да сподели нещо. 
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Мрежата от тайни агенти е обхванала целия град. Засега талибаните нямаха 
шанс да останат незабелязани и непредадени, но занапред Кабул го заплаш- 
ваше плътна обсада – невидима през деня и осезателна през нощта. 

При първото си излизане в града сега най-напред огледах тротоари-
те – абсолютно еднакви със софийските, от също такива циментови плочки. 
Приятно ме изненадаха две нови неща. Видях работници да запълват дупки в 
асфалта и валяк да заглажда пътя. А с моторна косачка косяха тревата в раз-
делителната ивица между двете платна на пътя. Вярно е, че се извършваше 
между американското посолство и престижния квартал „Уазир Акбар хан“, 
но все пак означаваше, че хората са си понасмогнали на хала.

По два косвени факта констатирах, че в центъра на града вече се живее 
по-заможно. С военния аташе полковник Митко Троански веднъж чакахме 
пред международния отдел на афганистанското Министерство на отбраната. 
Използвах времето, за да огледам наоколо. Едва тогава обърнах внимание, че 
за канализация служи открита канавка между тротоара и улицата. Неочаквано 
съзрях на петдесетина метра пред колата ни контейнер за боклук, абсолютно 
еднакъв със софийските. Изтрих стъклото на колата и го фотографирах. Щом 
има контейнери, значи в тях се изхвърля нещо. Явно тезата на Амрудин, че 
всичко в Афганистан влиза в употреба, вече не е валидна. В същото време 
отсреща се зададе инвалидна количка, човекът в нея се изравни с контейне-
ра, надигна се и започна да рови в него. Улисан в гледката, не усетих кога 

Мемориалният паметник на националния герой Ахмад Шах Масдуд
е разположен на оживено кръстовище
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от страната на полковник Троански се лепна просякиня със синя бурка. Тя 
дискретно почука по стъклото и със знаци ни показа, че е гладна и трябва да 
яде. Не издържах и бръкнах в джоба на ризата си.

– Ако є дадеш нещо, веднага ще дойде още една! – ме предупреди пол-
ковникът.

Аз обаче подадох на жената едно евро. Не минаха двайсетина секунди и 
на прозореца ми се изправи втора просякиня, сякаш от земята изникна. Беше 
превъзбудена от успеха на колежката си и удряше доста невъздържано по 
стъклото. Тя отнесе двайсет цента. Добре че излезе афганистанският полков-
ник, когото чакахме, и веднага потеглихме. Лично изпитах истинността на 
предупреждението, че на просяк се дават пари само ако можеш бързо да се 
отдалечиш. И другата теза на Амрудин, че в града няма просяци, защото от 
беднотия никой на никого нищо не дава, вече не е валидна.

От кореняци кабулци зная, че много техни по-видни съграждани са на-
пуснали града веднага след Априлската революция през �978 г., други са ги 
последвали по-късно и сега са в Пакистан, Иран, Русия, Западна Европа и 
дори в България. Придошлите принадлежат към най-различни социални сло-
еве от цял Афганистан. Именно изселването на елита е допринесло в значи-
телна степен за маргинализацията на населението в Кабул, за превръщането 
му в едно огромно село.

Нито една държавна институция не се ангажира с числеността на насе-
лението на Кабул, защото в него няма адресна регистрация. Преди четири 

По стара традиция издигането на къщата започва от високия зид
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години оставих града с предполагаемо население над един милион. Според 
информационния сайт www.wgeo.ru те вече са �,�50 милиона. Но може би 
и тази цифра не е актуална. Хората търсят тук някакво препитание, сигур-
ност и вода.

Още при първите си полети огледах Кабул от въздуха. Особено добра 
възможност получих от украинския Ил-76, който винаги правеше кръг над 
летището, за да набере височина, преди да се отправи към Кандахар. Градът, 
изграден от кал в буквалния смисъл на думата, се бе разраснал неимоверно 
на запад и се изкачваше високо по склоновете на околните баири.

От самолета се набиваше в очи изключително добрата планировка на 
новите квартали. Улиците се простират с километри прави като по конец. Но 
в застроеното пространство между тях цари хаос. Къщите отгоре са с плоски 
покриви, издигнати са в края на миниатюрните дворчета с прозорци навътре 
и от въздуха изглеждат като подредени елементи от лего.

От щурманската кабина направих снимка и на квартал, напомнящ отго-
ре на софийския „Лозенец“ – къщите не са в края, а по средата на оградени 
с високи дувари пищно зелени дворове. Ориентировъчно това бе в района 
на исторически старата част на града, където са тузарските квартали „Уазир 
Акбар хан“ и „Шар-е-Нау“. На следващия ден случайно бях в българското 
посолство. Похвалих се на военния аташе полковник Митко Троански с вче-
рашните сполуки. Отворих на компютъра снимките в едър план и го помолих 
да се ориентира. Той се засмя: 

В новите бедняшки квартали къщите се правят с пръстта под тях
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– Хванал си нашия квартал „Уазир Акбар хан“. Виж нашето посолство, 
където сме в момента.

Вгледах се – ето го отклонението на пътя от мемориала на националния 
герой Ахмад Шах Масуд, червеният покрив на посолството и двете незастро-
ени празни места от двете му страни. После по тези белези без затруднения 
открихме посолството и в панорамните снимки на Кабул.

На два пъти афганистанци ми правиха с колите си кратки екскурзии из 
Кабул. Но аз тогава все още не знаех къде искам да отида. Интересно е, че 
и двамата мои гидове не ми позволиха да извадя на прозореца фотоапарата: 
„Ама кой афганистанец прави снимки? Нали веднага на всички ще им стане 
ясно, че возя чужденец!“ Те особено се притесняваха някой да не заподозре, 
че колоритно облеченият белобрад пътник в колата е американец.

Като „понапреднах с материала“, веднъж се реших да изляза сам в Ка-
бул. Надявах се никой да не ми обърне внимание с бялата брада, бял панта-
лон и пак бяла риза, с навитата на главата ми шарена кърпа наричана дастмо-
ле гардан. Вървях, като си придавах малко отнесен вид, бях готов при нужда 
да си мърморя „Аллах акбар!“ (Аллах е най-велик!), като нямаше да забравя 
и пророка Мохамед със „Соллалаху алейхи ве селям“ (Аллах да го благосло-
ви и поздрави). Командващият авиацията генерал Абдул Уахаб Уардак вече 
беше ме научил как се пише „Аллах акбар“, но аз възпроизвеждах текста не 

Кварталът на богатите „Уазир Акбар Хан“ е потопен в зеленина.
Червеният покрив вдясно е на българското посолство



50

като арабите от дясно на ляво, ами по нашенски – надясно. Тъй че не вярвах 
много в превъплътения си афганистански образ и бях нащрек. Всъщност се 
опитвах да достигна до търговската улица „Чикън стрийт“, но не успях. Не 
се реших да помоля някого да ме упъти. Едва по-късно разбрах от полков-
ник Троански, че тя е в квартал „Шар-е-Нау“ – само на половин километър 
западно от българското посолство. Замалко не я стигнах. Всички, които са 
минали по „Чикън стрийт“, твърдят, че на нея може да се купи всичко, което 
го има на софийската „Пиротска“, и поне още толкова неща. Струвало си е 
значи рискът.

Много пъти по различни поводи навярно ще спомена, че електроенергия 
до кабулчани идва веднъж на три дни, и то за броени часове. По-заможните 
пускат вечер маломощни генератори за ток, колкото да се осветяват и да гле-
дат телевизия. Пак те ползват за битови нужди газови бутилки. На практика 
вече всички домове притежават телевизори, голяма част имат и телефони. В 
Кабул функционират няколко мобилни оператора, като най-големият е „Ру-
шан“. Той обаче не е общодостъпен преди всичко заради нередовното елек-
троснабдяване. Във военния лагер на летището местни фирми осигуряваха 
дори безжичен интернет.

Докато скитах около лагера и из Кабул често наблюдавах камиони, които 
караха добре изпечени червени тухли. По-късно видях около града и самите 
тухларници. От късите им и дебели комини се издигаха стълбове черен дим. 
Те горят каменни въглища, които копаят в Северен Афганистан от планина-
та Саманган южно от Мазар-и-Шариф или докарват от Пакистан. Неведнъж 
виждах и бетоновози. В близост до лагера ни имаше два склада за строителен 
дървен материал – греди и дъски. Албанци от кабулска фирма за PVC догра-
ма остъклиха Кулата за ръководство на полетите на летището. Всичко това 
свидетелстваше за активно строителство на сериозни и скъпи обекти. 

Работещата в Кундуз българка Красимира Белева нощува веднъж в дър- 
жавния петзвезден хотел Serena и показа много снимки от него. Невероятен 
разкош. С такъв хотел би се гордяла всяка европейска столица. За съжаление, 
пак само на снимки видях тузарски сгради, истински дворци и палати като на 
българските новобогаташи. И тук наркобароните и едрите спекуланти вече 
не живеят в мизерни панелки. Моят приятел Сарожоддин Сидики, дребен 
търговец, обитаваше панелен апартамент, за който плащаше месечен наем 
�00 долара, а наемът за кирпичена къща бе от �0 до �00 долара в зависимост 
от големината є и от квартала, в който се намира.

Направих безуспешни опити да надникна в афганистански дом. Прос-
то не бях допуснат. Само един от приятелите ми ме покани, но той нямаше 
собствена кола, с която да отида сравнително безопасно. В Кабул поради не-
говата пренаселеност домът не прилича на типичния афганистански дом. Пак 
Красимира Белева ми разказа впечатленията си, след като се върна от посе-
щение при свои приятели. Тя сподели, че повечето къщи обикновено имат 
четири стаи. Семейството, на което е гостувала, било от �6 души. Едната стая 
по традиция се отрежда на най-възрастните – бабата и дядото, а в останалите 
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три живеят синовете им със своите семейства. Не съм от най-притеснител-
ните хора, но не ми достигна безцеремонност да попитам афганистанския 
генерал Мохаммад Азам къде и как е отгледал своите �7 деца.

Подредбата на афганистанския дом зависи и от етноса на обитателите 
му – пащуни, таджики, узбеки и прочее. В една по-просторна къща има стая 
за мъжа, в друга са момчетата над �0 години, а съпругата (съпругите), моми-
четата и малките се разполагат според възможностите.

Очевидци твърдят, че мебелите дори в средно заможни семейства са ос-
къдни, но в архива си имам снимки от афганистанска сватба в Кабул, на които 
се виждат хладилници, гардероби и дивани. Повече от скромна е наличността 
на домашните съдове и потреби на бедните семейства, които преобладават в 
града. Всяко домакинство разполага за готвене с две тави. Сериозен е про-
блемът и със скъпите дърва. Обичайната храна са ориз и зеленчуци. Обик-
новеният човек средно яде веднъж на ден, при това малко и доста деликатно, 
даже когато няма вилици и лъжици. Никога няма да се види афганистанец да 
гълта набързо нещо на крак на улицата, смята се за връх на лошо възпитание 
и неприличие. При част от пащуните пръв от общата тава яде мъжът, после 
големите момчета, накрая всички останали. При таджиките обаче всички ся-
дат заедно. При най-бедните кучето последно облизва тавата.

Почти всеки десети афганистанец живее в Кабул. Но и тук животът ни-
как не е лесен заради изключително голямата безработица, ниските заплати 

Стар квартал на кореняци кабулчани
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и високите цени. Средното възнаграждение в държавния сектор – на лекар, 
учител, полицай или друг редови служител – е в порядъка на 70–80 дола-
ра. Войниците вземат �00 долара, но няма достатъчно желаещи да рискуват 
живота си. Понякога на една заплата разчитат десетина души в семейство-
то – деца, родители и дори близки роднини.

Направих специална справка за цените. От нея се вижда, че те са на-
пълно съизмерими с тези в България. Привеждам цифрите за � кг в афгани, 
а в скоби е тяхната доларова равностойност (50 афгани = � долар): телеш-
ко месо – �70 (�,4), овче месо – ��0 (4,4), ориз – 40 (0,8), захар – �0 (0,6), 
грозде, ябълки и круши – 50–55 (�–�,�), фасул и грах – 40–45 (0,8–0,9), кар-
тофи – �0 (0,4). Литър олио струва 60–65 (�,�–�,�), бензин – �5 (0,7), а за 
питка нун (неквасен хляб) се плаща 5 (0,�). Обучението на едно дете в частна 
прогимназия възлиза на �50 долара месечно.

Животът на местните хора е усложнен и от факта, че войната отново 
е на прага им. При терористичните актове загиват неколкократно повече 
мирни афганистанци, отколкото чуждестранни войници. Криминализацията 
взема прогресиращи размери, вечер хората не излизат на улицата и здраво 
залостват вратите. Убийствата и грабежите са всекидневие, понякога стават 
и посред бял ден. Има случаи и на изнасилвания.

В Кабул не преценяват хората по облеклото

„СЛАВА НА БОГА, ЧЕ СМЕ ЖИВИ!“

В България с много условности може да се говори за средностатисти-
чески българин – бил той шофьор, хладилен техник или компютърен инже-
нер. Той винаги може да бъде поставен в някакви общи рамки, като етносът 
и религията са на по-заден план.

Не съществува обаче виртуален средностатистически афганистанец. Го-
вори се за афганистанци в множествено число, и то доста предпазливо. Там 
живеят поне �7 основни народности, изповядват няколко религии с различни 
секти, запазени са и функционират сложни племенни структури, масови са 
неграмотността и безработицата, жената е низше същество. И като резултат 
от всичко цари вътрешно напрежение и ожесточение.

Общо за афганистанците трябва да се признае, че са интелигентни. Впро-
чем това е характерно за всички народи, в чиито вени вече не се знае кръв с 
какви гени тече и от кого са придобити. В KAIA хората от контингентите ми се 
струваха твърде много еднакви, особено тези от северните европейски нации, на 
които сякаш им липсваше достатъчно индивидуалност и характерни отличител-
ни белези. Не видях обаче двама приличащи си афганистанци. Много е трудно да 
се сгреши кой кой е, дори ако поне веднъж си ги видял, макар за миг.

Само който не е минал през този кръстопът (също като на Балканите), той 
не ги е газил и не си е посял семето. След време те отново се изправяли. Развили 
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са невероятна способност да се приспособяват и да оцеляват. Няма да е пресиле-
но допускането, че съумяват да живеят и за сметка на завоевателите си.

Приблизително на половината афганистанци майчиният език е кабул 
фарси (диалект на иранския дари), на другите – пащу. Изучаването им в учи-
лище е задължително, почти всички ги говорят. Двата езика са много раз-
лични. Таджиките говорят кабул фарси, т.е. ирански фарси, но на кабулски 
диалект. Пащу пък е с индийски корен, макар в граматическо и лексикално 
отношение да има ирански примеси. Според преданието пророкът Мохамед 
смятал пащу за език на ада, намеквайки за тяхното равнодушие към писме-
ността и литературата.

За десетте години инвазия на Съветския съюз мнозина са усвоили и руски 
език. Сега животът ги притиска да учат английски. Справят се. Дори невръст-
ните хлапета си просят на английски не по-малко от едно евро, червена кутий-
ка с кока-кола и шоколад. Тригодишни са ме питали „Мистър, уан долар?“.

Афганистанците не са претенциозни и се задоволяват с малко. Пълните 
хора сред тях са рядкост поради недояждане. Да стоят клекнали, им е любима-
та поза, като опират земята с цяло стъпало. И аз кляках до тях за компания, но 
заставах на пръсти, за да не се търкулна назад. От края на септември навлязоха 
в едномесечен Рамазан, при който отпреди изгрев до залез нямат право да ядат 
и пият дори вода. Сутрин в � часа свиреха сирени, за да ги събудят и хапнат 
нещо. После ходжата ги викаше на намаз. Те никога не се оплакаха.

Не съм чул някой афганистанец да се жалва от живота. Често казват: 
„Ходоро шокор кемо зенда хастем“. (Слава на Бога, че сме живи.) Посрещат 
нещастията със „Зендаги мигзара“ (Животът продължава). Винаги са готови 
да се усмихнат и като вървят, никога не гледат в земята.

Пащуните са пословични със своите нанг и намус – достойнство и гор-
дост, прераснали във високомерие към всички други етноси. Това не са про- 
сто временни морал-
ни ориентири, а дог-
ми, под които проти-
ча целият им живот. 
Именно заради тях 
е констатацията на 
Чърчил като млад ко-
лониален офицер, че 
„Всеки член на племе 
има кръвен дълг към 
своя съсед“.

Афганистанци-
те, особено жените, 
са изключително су-
еверни. Вярват в по-
личби и поверия, в 
злите духове шишак, 

Афганистанците се радват, че са живи
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мадариал, гулебибан, дин, динча... Числото 7 е щастливо, а �8 и �9 са нещаст-
ни. Вторник също е лош ден, а срядата носи късмет. Суеверният влиза в дома 
с десния крак, подаръкът също се подава с дясната ръка. 

Неведнъж в тази книга ще стане дума, че афганистанците не знаят в коя 
календарна година какво се е случило. Повечето не могат със сигурност да 
кажат годината на раждане не само на себе си, но и на децата си. Не че са глу-
пави! За тях това изобщо не е важно и не виждат смисъл да помнят излишни 
неща. Те знаят сезона, в който са се появили на бял свят – валял сняг, цъф-
тели дървета, зреели пъпешите и гроздето... Но не и датата. Не притежават и 
акт за раждане. Още в София ме предупредиха за тази тяхна особеност, за да 
не изпадна в неловко положение. Изпадах и още как!

Необходимо е малко уточнение за тукашното летоброене, което е офи-
циално възприето от Иран през �957 г. Новата година идва на нашия �� март 
в деня на пролетното равноденствие, тогава към годината им се прибавя 6��, 
за да се премине към Григорианския календар. (В периода � джади – �9 хута, 
т.е. от � януари до �0 март) се прибавя числото 6��. Например в самото на-
чало на �000 г. в Афганистан е текла ��78. Тази подробност е съществена, 
защото в целия арабски свят, включително и в България, тогава за мюсюл-
маните е била �4�0 г. (Персите са възприели за начало на летоброенето си 
раждането на Мохамед. Арабите ползват лунен календар от �54 дни (хиджра) 
и броят годините от преселването на Мохамед от Мека в Медина.) И при 
преминаването към нашия Грегориански календар често се допускат грешки, 
някои от които са доста комични.

Френският контингент на летището имаше преводачи афганистанци. Сред 
тях бяха училият в България инженер Абдул Азис Бакши, професорът по ма-
тематика Бурханнурджин Фаез и инженер Али Ахмад Дурзода. Дурзода е гео-
лог, открил е в клисурите на дивия Панджшер находища на изумруд в мраморни 

скали, специализирал 
е в Амиен, Франция. 
Твърдеше, че е на 65 г. 
Когато взе да маркира 
биографията си по го-
дини, оплете конците. 
Директно го попитах 
кога е роден. Дурзода 
взе лист и след доста 
пресмятане обяви, 
че това станало през 
�94� г. Само че на 
идентификационната 
карта, висяща на врата 
му, пишеше �.�.�948 г. 
Показах му го. Той се 
удиви и съкрушено 

Преводачът към френския контингент
инженер Абдул Бакши е учил в България и е запазил

добри спомени от страната ни
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призна, че се е объркал и наистина няма представа. После се усмихна и заяви, 
че европейците сме странни хора – какво ще ни помогне в живота, ако знаем с 
точност датата и годината на раждането? Инженер Бакши и професор Фаез мъл-
чаливо го подкрепиха.

Призванието на афганистанците не е за екипност в работата, защото у 
тях има извънредно много индивидуализъм. Всеки от тях може да положи 
невероятен труд, за да добие незначителен резултат – да прави кирпичи или 
да дяла камъни за къща без ничия помощ; сам да броди из пустата степ с едно 
магаре по свои си работи; да посее градинка и да изкара малко зеленчуци, 
поливайки ги с вода от дълбоки щерни, които тук се наричат чешми...

На държавна служба и на твърда заплата афганистанците не са от най-
работливите. Имам и лични впечатления. Периферията на летището се охра-
няваше от афганистански войници, които караха наряда по леглата в къщич-
ките. Запечатал съм на снимка как командващият военната авиация генерал 
Абдул Уахаб Уардак завари на един от постовете войниците боси. На следва-
щия ден с генерал Мохаммад Азам обиколихме с кола постовете от другата 
страна на пистата и мнозина от войниците пак си проветряваха краката. И 
пожарникарите на летището не бяха от най-всеотдайните в работата, макар 
всеки да получаваше заплата, колкото половин дузина учители или лекари. 
На афганистанеца трябва да се възлага индивидуална задача с конкретни из-
мерения – тогава той е много старателен и изпълнителен. А ако талибаните 
все пак бъдат някога победени, то една от причините ще е, че всеки разчита 
на собствените си сили и храброст, а не на колективните действия.

Начинът на обличане на афганистанците по българските норми би 
трябвало да отговаря на бедстващи бедняци и бездомни скитници, на хора 
от социалното дъно. Небръснати, с един парцал на главата, с размъкнати 
и висящи отвсякъде дълги до коленете ризи, наречени, джапанки на бос 
крак... Така ходеха до късна есен. Намираха го за по-практично в горещи-
ните. С тази особеност, че си позволяваха да ходят с навити ръкави, но от 
пъпа чак до под коленете тялото трябва да е покрито, защото това са сетр-и 
аврет (срамни части).

Тук е мястото да се отделят няколко думи за чалмите. Те са типични за 
моллите, но в Кабул ги носеха и старците. Виждал съм ги в цветове от бяло, 
през светло и тъмносиво чак до черно. Талибанските са черни. Те се навиват 
от ивици плат, наречени льонги, дълги 4 м и широки 70 см. Разказвали са ми, 
че използването им започнало, когато войнстващите мюсюлмани плъпнали 
по света да налагат исляма. Те били винаги готови да умрат в бой и душите 
им да отидат право в рая. Затова постоянно носели със себе си погребалния 
си саван. Но тъй като в торбата им нямало достатъчно място и за него, започ-
нали да увиват платното върху главата си вместо шапка. Не след много време 
тази практична мярка станала отличителен белег на воините на Аллаха. 

Размъкнатите одежди не пречеха на афганистанците да са добри шофьо-
ри на тежки камиони или на машини за полагане на асфалт. В такъв вид тех-
ниците отлично се справяха с ремонта на стотиците климатици във военния 
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лагер на летището, с подземната електрическа мрежа, с помпените станции, с 
поставянето на алуминиева дограма. Из Кабул се движеха автобуси, каквито 
в България няма от половин век. Изглеждаха толкова грохнали, че се търка-
ляха по пътищата благодарение на изключителния майсторлък на тукашните 
автомобилни механици. Много бързо разбрах, че ако по дрехите съдя за аф-
ганистанците, ще излъжа себе си и всички в България. 

Прегръщах без притеснение и вътрешно усилие приятелите от местните 
жители, а те се рояха с всеки ден. Не придобих добра представа как е в Кабул и 
особено в провинцията, но в KAIA афганистанците ходеха безупречно чисти. Не 
е много очаквано, след като водата в града не тече в изобилие. Това бързо разби 
моето предубеждение за тяхната нечистоплътност като национална черта.

Преди години попаднах в Агенцията за бежанците в България. Там ми 
разказаха с какво благовение афганистанките гледат течащата топла вода и 
свидливо затварят крановете, за да не се хаби напразно. В Афганистан вода-
та от чешмите се използва преди всичко за пиене. Веднъж се пресрамих и по-
питах приятели как съумяват да са толкова чисти. Имали кладенци, от които 
черпели вода, и пералнята у тях винаги въртяла, когато има ток. В останалото 
време жените им перели наръка. 

Ако с нещо не свикнах в Афганистан, това е да се пие вода от обща 
чаша. Така беше не само когато обядвах с обикновени афганистанци, но дори 
и с такива културни хора като генерал Мунир Мангал и с генерал Абдул 
Уахаб Уардак, прекарали дълги години в Русия. Единствено по време на една 
експертна среща на границата с Узбекистан, когато се събрахме от шест на-
ционалности – американци, германци, узбеки, афганистанци и една латвий-
ка, – индивидуални чаши имаше за всеки. Но това беше такова впечатляващо 
изключение, че нямаше начин да не го запомня.

В джамията всички са равни пред бога

„АЛЛАХ АКБАР!“

Сегашните афганистанци много искат да са праведни мюсюлмани. Вина-
ги го декларират с охота. Стараят се според силите си, макар невинаги им се 
удава. Малцина обаче правят намаз в джамията пет пъти дневно. И не всички 
спазват педантично строго рамазана. Голямата джамия „Идга“ в Кабул е пълна 
с вярващи през целия ден, но още повече са хората на улицата. Призивният 
глас на моллата от минарето не им въздейства в очакваната степен.

Веднъж провокирах свои афганистански приятели – военни авиатори, 
докато вадех от раницата си бутилка водка и кутии кока-кола, че не ми ха-
ресва ислямът. Те се втрещиха от нетактичността ми. Веднага уточних, че 
ето на, аз искам да ги почерпя, но Аллах не позволява пиенето на алкохол. 
Приеха ми закачката и отвърнаха, че тъй като сме под покрив, Аллах няма да 
види. И понеже моите приятели са примерни руски възпитаници, бутилката 
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бе набързо пресушена. Аллах нищо не видя, религията не стана пречка за 
почерпката. Та ислямът не излезе толкова черен, колкото го рисуват.

Но Кабул не олицетворява бита в Афганистан. В Кандахар даже мла-
дите, образовали се на Запад мъже, се принуждават да ходят по улиците в 
традиционно облекло. Разказаха ми как през лятото афганистански младежи, 
работещи към мисията на Върховния комисариат за бежанците към ООН, 
отишли по дънки на служба в джамия в северния град Мазар-и-Шариф, къ-
дето ортодоксалният ислям няма позиции като в Юга. През всичкото време 
моллата ги поглеждал недоволно, а накрая не издържал и пред всички им 
казал, че така не се ходи в джамия.

Всъщност ислямските норми са вкоренени дълбоко в бита на хората. 
Веднъж, докато скиторех из позапустял край на летището с надежда за няка-
ква журналистическа слука, се качих на невисока бабуна. Наблизо афганис-
танци почистваха изоставен бетонов център от парчета греди и арматурни 
железа. Един работник се отдалечи от другите на трийсет-четирийсет метра и 
клекна. Озадачи ме и вдигнах бинокъла. Мъжът си вършеше малката нужда! 
Всеки българин щеше да се изправи зад някой от близките циментови панели 
или да полее задната гума на камиона, чиято каросерия пълнеха. Афганис-
танецът го направи дискретно и притеснително, като през всичкото време 
се оглеждаше. После ми казаха, че не само той, всички афганистански мъже 
пикаят клекнали. Тогава за пръв път открих, че те могат да се притесняват 
от околните. Допуснах, че се срамуват някой да не види за каква унизител-
на дейност ползват мъжкия си атрибут, с който Аллах ги е надарил за дру-
ги далеч по-важни цели. Споделих веднъж наблюдението си с посланика ни 
Красимир Тулечки. Той даде друго обяснение: „Обличал ли си някога перо-
ханотонбон? Не си? Е, щеше да видиш, че е много практична дреха. Само 
дето е дълга до коленете и гащите нямат отпред цепка. Та с една ръка трябва 
да вдигаш полите нагоре, с другата да държиш гащите надолу, а откъде трета 
ръка за същинското действие?“ 

После един афганистански приятел на свой ред ми обясни, че никой не 
може да влезе в джамията дори и малко попикан, защото е мръсен и Ал-
лах го е видял. Според него в Корана пишело, че мокро място, по-голямо от 
„вдлъбната част на дланта“, затваряло пътя към джамията. Но на практика 
не трябвало да има петно дори от една капка. Затова не само малката нужда, 
но и подсушаването се извършвало в клекнало положение. Така още едно 
чисто хигиенно съображение, също като миенето преди намаз, е минало през 
религията и се е превърнало в житейска норма за поведение на не особено 
чистоплътните араби. Оттам се е разпространило в целия ислямски свят.

Ислямът е агресивна и изцеждаща религия, тя обсебва вярващите те-
лом и духом, подчинява на себе си всеки миг от живота им. Например името 
Абдул Рахман (транскрибирано от арабското Абдур Рахман) означава „Роб 
на Господа“. Намазът (молитвите) е втори стълб на вярата след засвидетел-
стването, че няма друг бог освен Аллах и Мохамед е Неговият пратеник. 
Най-тежка и сериозна е прославата на Аллах, наречена тасбих. Тя трябва 
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да се направи поне веднъж в живота. Например по време на тасбих тряб-
ва да се каже най-малко �00 пъти „Cyбxaналлaхи уaл-xaмдyлилляхи уa ля 
иляхa илляллaхy уaллaхy акбap“, но това е само една подробност от ритуала. 
Не мога да кажа какво означава, но и афганистанците не разбират арабски. 
И като изричат някоя молитва на арабски, си я поафганистанчват. Дори не 
всички молли имат представа какво четат. Веднъж обядвах при едни таджики 
и преди да гребнем направо с ръце от котлето, един от тях погледна нагоре и 
изрече: „Бисмелльо рахмоне расим“. После направих справка и се оказа, че 
е правилно да се каже „Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим“ (В името на Аллах, 
Всемилостивия, Милосърдния).

В исляма има молитви за всичко и ако се изпълнят всички, денонощието 
няма да е достатъчно за тях – сафар е преди пътешествие, уду е по време на 
ритуалното измиване, а тахият е след измиването, тахияту-л-масджид е ведна-
га след влизане в джамията, тахаджуд намаз е в третата част на нощта, има мо-
литви за очистване от грях, за лечение на болест, преди първата брачна нощ и 
след нея да е благодатна утробата, дори преди редовен полов акт... Абсолютно 
задължителен е обаче петкратният всекидневен намаз, който трябва здраво да 
държи вярващия към Аллах. Съществуват строги правила (рукни), за да е той 
действителен – как да се прави земният поклон (суджуд), къде да са ръцете и 
краката, накъде да се гледа, кои са нежелателните действия (макрухи). Напри-
мер в джамията богомолците задължително запълват най-напред първия ред, 
после втория, като не може да се избира място според съседите.

Намазът в джамията има дълбок смисъл. При единичния богомолец той 
не се вижда, но изравнява всички, когато редом застанат на колене пред Ал-
лах. Равни ще бъдат те и когато той ги прибере при себе си. Това дава утеха 
и надежда на бедните, поражда чувство за боязън, състрадание и милост у 
богатите.

Много сериозно изпитание за мюсюлманите е говеенето (саум) по вре-
ме на Рамадан, деветия месец от ислямската година, което налага пълно въз-
държане от храна, напитки, съвокупление и пушене от появяването на зората 
до залез слънце. Като отминем богословските мотиви, че това е средство да 
се постигне божията любов и човек да се научи да подчинява страстите и 
желанията си, да се бори с изкушенията, говеенето поражда у мюсюлманите 
дух на социална принадлежност, на единство и братство, на равенство пред 
Аллах. Социалният резултат е, че богатите с гладуването си макар за един 
месец съпреживяват целогодишното битие на бедните и това ги подтиква към 
благотоворителност.

Всеки европеец, живеещ в ислямска страна, е постоянно подложен на 
нормите и проявите на религията. На мен бързо ми стана навик да се будя 
сутрин в четири часа, разсънваше ме все един и същ ранобуден молла на една 
от 545-те джамии в Кабул. Покрай оградата на летището на разстояние кило-
метър и половина-два имаше наредени три джамии, но само този пропяваше 
толкова рано и така звучно – тънко, протяжно, не можеш да избягаш от гласа 
му. Все едно комар в стаята.
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Лежах буден още един час в очакване на магаретата. Ама как ревяха 
само! Сякаш се намирах в българско село. Тогава разсъмваше, започваше 
подготовката на първите бойни коли за патрулиране, лагерът постепенно 
оживяваше и аз тръгвах с фотоапарата да бродя из него.

Един петък моллата пак се обади точно един час преди изгрева. Те, пе-
тъчните молитви, са нещо много важно в живота на правоверните мюсюл-
мани, особено обедната, която се изповядва колективно. Аз се отзовах на 
повика му и се изкачих по външните стълби на горния етаж на жилищния 
блок, за да слушам по-добре. Моллата припя още няколко пъти в продълже-
ние на петнайсетина минути. След това дръпна дълга проповед – гласът му 
бе равен, много строг и поучителен. А и уредбата му дънеше на пълна мощ-
ност. Предполагам, че не неразбираемите арабски слова, а тонът е направил 
необходимото впечатление, на когото трябва.

Още не бе свършил и пропя друг, доста по-встрани и по-далеч. Докато 
четеше Корана, караше по-кротко. Но щом захвана проповедта, бързо извиси 
глас. Звучеше много сърдито и ядосано. Продължително се кара на неправед-
ните мюсюлмани, на моменти бе дори яростен. Струва ми се, че ако говоре-
ше на български, навярно щеше да спомене доста майки.

Развиделяваше се. Разлаяха се кучета. И за голяма моя изненада за първи 
път чух да се обажда петел. Магаретата надуха тръбите съвсем по светло.

По обед отидох на кулата за контрол на полетите с дежурната смяна 
ръководители на полети. Докато наблюдавах какво става по летището, неоча-
квано се обади един молла, при това съвсем наблизо. Никога не бях обръщал 
внимание, че току под Кулата, в ъгъла между външния паркинг на летището 
и водещия към града булевард има джамия. Големи борове се издигаха пред 
фасадата є и закриваха минарето. Гласът и на този молла по време на пропо-
ведта звучеше сърдито. Ама и хората около джамията си го просеха – той ги 
приканваше баш в петък на свещена обедна молитва, а те си вървяха кротко, 
влачеха багаж към входа на летището, бъбреха си и не му обръщаха никакво 
внимание.

Около джамията се разхождаше полицай. С мощния си бинокъл виждах 
пред вратата изути обувки, но сигурно по-малко, отколкото му се искаше на 
моллата, и може би заради това той се сърдеше. Неколцина мюсюлмани се 
молеха отвън досами стените. И те се събуваха, слагаха си на главите някак-
ви цветни шапки, после коленичеха на голите камъни и два пъти удряха чело 
в тях. Изправяха се, постояваха с наведена глава, после пак коленичеха. И 
така четири пъти. Множко ми се стори.

И докато гледах от летищната Кула към джамията, все търсех къде 
са чешмите. Не ги открих, а наличието на течаща вода е абсолютно задъл-
жително. Не може да се гради джамия на безводно място. Преди да влязат 
вътре, молещите се задължително трябва да си измият ръцете, лицето и 
краката. Така се прави и преди петте намаза през деня. В пустинята изми-
ването може да се извърши и с горещ пясък, който притежава антисептични 
свойства.



60

Сравнително образованите кабулчани имат по-разкрепостено отноше-
ние към религията и си позволяват да пропуснат ранното ходене до джамия-
та. Живеят в много по-динамичен свят, правят бизнес, все бързат занякъде. 
Моят афганистански приятел ходжа Сарожоддин Сидики ми обясни, че в 
такъв случай той се обръщал към Аллах с думите: „Ти всичко виждаш, зна-
еш, че по твоите повели трябва да се грижа добре за семейството си, а това 
никак не е лесна работа и аз нямам време и сили за нищо друго...“

Столицата предоставя достъп до различни духовни средища, предлага 
и много развлечения. Много млади хора предпочитат да прекарват време-
то си пред компютъра, сърфирайки из интернет. Според наши офицери по 
сигурността цивилизационният прогрес докарал в два ресторанта на Кабул 
проститутки.

Но за средностатистическия афганистанец – неграмотен и беден – джа-
мията все още е място за духовно уединение, за удовлетворяване на естети-
чески потребности от интериора. За мюсюлманите джамията е онова, което е 
била църквата за християните преди няколко века.

Проблемът ми бе теоретически ясен. Оставаше да видя как е на прак-
тика. И, разбира се, не можех да чакам връщането в България. Тъй като не 
успях да отида в голямата джамия „Идга“ („Празнична“), трябваше да се за-
доволя с нещо по-скромно.

Когато ходих за първи път на гости при афганистанските авиатори, мер-
нах мимоходом тяхната войскова джамия – сравнително нова и със съвреме-
нен дизайн, с купол от ламарина отгоре и минаре встрани.

Джамията в района на авиационния корпус по обед се пълни
с вярващи военнослужещи
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Доста време обаче се помотвах, преди да отида. Все ми излизаше нещо 
спешно. Но вече бях забелязал, че по стените в казармения район имаше лозунги 
на дари „Аллах, отечество, дълг“. В Афганистан наистина нищо не може да ста-
не без упование в Аллах и без молитва за подкрепата му. „Аллах акбар“ (Аллах 
е най-велик) е изписано най-отгоре не само на герба на държавата, именуваща 
се Ислямска република Афганистан. Свои гербове притежават министърът на 
отбраната и дори командирите на корпуси. И на всички най-отгоре неизменно 
стои „Аллах акбар“. Та нямаше как да ми се размине джамията.

За посещението си избрах време предиобед между два намаза. Исках 
спокойствие.

Макар дворът да бе изровен сякаш от иманяри, джамията си я биваше. 
От трите страни бе със засводени прозорци, ама по ориенталски – като връх 
на остро листо отгоре. Погледнах вътре през стъклото: голяма четвъртита 
зала със свод, десет полилея и пет висящи вентилатора, таванът се крепи на 
четири колони, облицовани с черно-бял мрамор. По стените се виеха изписа-
ни стебла с листа и цветчета, защото всякакви изображения на живи същества 
са забранени. Подът бе застлан с плътно долепени килимени пътеки в ярко-
червено и бяло. На отсрещната страна в стената имаше вдълбани три много 
високи ниши, в лявата бе пъхнат шкаф, а в дясната бе прибрана катедра.

Подпряната с голям камък врата имаше секретна брава. На два пъти я 
подминавах, но усетих как непреодолима сила ме кара да отместя с крак ка-
мъка и да дръпна вратата. Поддаде. Правилно. Винаги съм си мислил, че аб-
солютно всички храмове трябва да са без ключалки и да работят нонстоп като 
бензиностанции или „Бърза помощ“, зер не се знае кога кому ще потрябват. 
Веднъж човек ще почувства потребност да почерпи духовна енергия, ще му се 
прииска да изповяда нещо си или да потърси праведния път, а там затворено. 
Не на другия ден, още след час на човека може да му дойдат сто други акъла и 
току-виж заблудената овца вече съвсем се отлъчила от божието стадо.

Невидимата сила ме набута вътре, тикна ми фотоапарата в ръцете, даже 
и светкавицата му включи. От вратата направих набързо няколко снимки. 
Бях обут и скоростно се изнизах обратно. 

Огледах минарето на три ката – издигнато отделно от сградата, на два 
метра разстояние от нея. Външните стени на най-долната част бяха най-ви-
соки и съвсем гладки. Между сводовете на втория се виждаха квадратните 
фунии на високоговорителите. Нагоре се издигаше още един висок етаж, но 
без стълби в него.

Отдалечих се в ъгъла на двора към ниската дълга сграда, където са чеш-
мите. Исках да направя снимки на фасадата на джамията. Когато се обърнах, 
видях пред вратата є войник. Стоеше неподвижно и ме наблюдаваше. Напра-
вих му доброжелателен знак с ръка да стои кротко и вдигнах обектива. После 
отидох при него. Казваше се Саид Тохер, бил в караула на вертолетите. Име-
то му прочетох в тескерето. Личната му карта бе прапрабаба на български, 
половината текст на латиница, другата половина на дари. Интересното в нея 
бе, че докато позирал за снимка, той държал един лист, на който е написано 
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„64А4�5“. Навярно някакъв личен войскови номер. За да предразположа Саид, 
му казах, че „Дженерал Амирджан Азизи май френд“ и не го излъгах. Как, са-
мият негов началник генерал Азизи е мой приятел? Ами да, разбира се!

Войникът се почуди и със знак ме покани да вляза. Посочих му, че съм 
обут. Погледнах обувките му – развървени докрай и широки като саксии за 
фикус. Той вдигна крак и първият чепик сам се изхлузи. Хайде – и вторият. 
Не носеше чорапи, ноктите на краката му бяха добре изрязани. Наведох се и 
продължително развързвах своите кубинки.

Поразходих се из залата. На един прозоречен перваз видях две малки 
пластмасови панерчета. Не бях сигурен за какво служат, но след като видях, 
че Саид обърна униформената си шапка с козирката назад, вътрешният глас 
ми подсказа да нахлупя едно панерче на главата си. Спомних си как евреите 
се молят с кепа (шапка), за да им напомня, че над тях има някой.

Панерчето ми пасна точно. Саид окуражително ми се усмихна. С жесто-
ве му предложих да си изпълни обреда. Той кимна в знак на съгласие. Съсре-
доточи се прав с вдигнати от лакътя ръце, после коленичи, опря два пъти 
глава в килима. От Кулата с бинокъла не бях обърнал внимание, че, след като 
се седне обратно на петите, се постоява така с длани върху коленете.

Направих няколко снимки и току се проснах до войника. Той отново ми 
се усмихна окуражаващо. На четири пъти удрях чело в пода и отново ставах 
прав. Винаги съм бил убеден, че ако наистина има Бог, той е за всички хора 
и няма значение как го наричат и къде се общува с него.

Преди последното изправяне, седейки на колене, си помислих какво ли 
бих казал сега на Аллах, ако съм правоверен мюсюлманин. Например: „Про-
сти ми, че живея в грях, но не чувствам твоята ръка да ме води и направлява“. 

Ако има Бoг, той е един за всички хора и е без значение в какъв храм му се молиш
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Не, не става. Така може да се моли само прокурор, чиито думи обикновено 
съдържат обвинителен уклон.

Или пък така: „Прости ми, милостиви Боже, пък аз обещавам да живея 
по твоите закони и предписания...“ Добре звучи, но не е вярно – остарявам, а 
душата ми е по младежки греховна, все още е препълнена с нечестиви помис-
ли. Не е добре човек да лъже Бога, дори когато не вярва в него.

Редникът Саид търпеливо ме чакаше да се вдигна. А мен в същото вре-
ме от продължителното заседяване остро ме прониза болка в лявото коляно 
и мина като ток по цялото ми тяло. Отведнъж получих просветление свише 
какво гласно да кажа на Всевишния. Вдигнах ръце: „Аллах акбар, Аллах 
керим!“

Аллах е велик и щедър в отношението си към мен да не иска да му сторя 
напразни усилия и жертви. Той очевидно е прозрял, че съм замесен от дефек-
тно тесто и съм слаб човек, че от мен не става добър мюсюлманин. Благода-
рих му с афганистанското „Ташакор“.

Измъкнахме се тихо, Саид почти в движение скочи в чепиците си, а аз 
прилежно навързах връзките на кубинките. И пак подпряхме вратата с ка-
мъка. Аз обичам големия и здрав камък, нося го в корена на фамилното си 
име и ако имах фамилен герб, той щеше да присъства в него задължително. 
И рече Господ: „Ти ще си опората на моята църква и ще се казваш Петър!“, 
сиреч камък.

Със Саид подпряхме с камък вратата, за да не я отваря вятърът и джа-
мията да не изглежда пуста и необитаема. За какво всъщност е той, храмът, 
ако още от самия му вид не се вижда, че хората го спохождат редовно и имат 
нужда от него?

И понесох обратно към военния лагер своята безбожна, метежна и гре-
ховна душа. Може би за първи път тя бе на прага на някакво неочаквано 
откровение или разкаяние. Непривичното усещане обаче бързо премина и аз 
отново си бях предишният. Всъщност не съм съвсем уверен в това. 

Неведнъж после виждах по обед мнозина военни да се събират за намаз, 
дори мои приятели имаше сред тях, но не се реших да вляза в джамията, за да 
не смутя общуването им с Бога.

* * *
Религията доминира в живота на афганистанците. Но все пак долавях у 

хората неусетно назряваща плаха потребност от някаква промяна. От една 
година по телевизията в Кабул вървеше индийски сериал, щеше да се точи 
още шест години. Точното му име гласи „Когато тошия беше още снаха“. 
По тези земи тошия означава не толкова свекърва (хошу) на снахата, а жена 
с оженен син. Във филма се проследяват отношенията в едно съвременно 
многолюдно семейство в Момбай, в което трите снахи на една свекърва за-
домяват синовете си и също ще стават тошии. Сапунката е много забавна и 
поучителна, изобилства с комични ситуации. Сериалът се ползваше с изклю-
чително голяма популярност в Кабул и сигурно ще допринесе повече за ци-
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вилизоване на отношенията поне в кабулските семейства, отколкото всички 
неправителствени програми. Тъй като вечерният намаз в джамията започва-
ше след залеза, когато в ясно време се виждат първите звезди, то до есента 
краят на молитвата щеше да се застъпва с началото на филма. Мъжете се 
сърдеха и обвиняваха моллата, че им пречи да гледат любимия си сериал, 
като настояваха да се наруши догмата и молитвата да се изтегли половин 
час напред. И още нещо: кварталите на Кабул са подложени на режим на 
електроснабдяване – една вечер има ток, две няма. Пропусналите серията на 
следващия ден питаха близки и познати какво се е случило вечерта. За теле-
визията не бе проблем да изтегли филма назад, но залог в противоборството 
бе бъдещето на Афганистан. И моллите на свой ред не отстъпваха, тяхната 
сила бе в традицията и в миналото. После конфликтът бе временно прекратен 
с по-ранния залез и подранилия намаз, но през пролетта с удължаването на 
деня той отново щеше да се разгори с още по-голяма сила.

Интересът към този индийски сериал е нещо съвсем дребно в сравнение с 
бурните политически процеси и войната. Но именно той ми дава надежда, че и 
тази страна все някога ще извърви своя еволюционен път, че и тук от Средно-
вековието (XIV в. по персийския мюсюлмански календар) някога ще останат 
само мрачни спомени. Какво от това, че няма да сме живи да го видим? 

Музика

РИТЪМЪТ ИМ ИДВА ОТВЪТРЕ

Афганистанците обичат музиката. Често съм ставал свидетел как те ка-
рат велосипеди или магарешки каручки по пустите пътища край оградата на 
лагера ни и си пеят. Ни най-малко не се притесняват, че някой ще ги чуе и ще 
им се присмее. Правеха го не за удоволствие на другите, а от своя вътрешна 
потребност.

Докато седях веднъж при едни каменоделци в Мазар-и-Шариф, един 
от мъжете започна да си пее: „Ало дохтар макорбоне...“ Само тези начални 
думи сварих да запиша на една салфетка. Като се върнах в Кабул попитах 
приятели от местните хора за съдържанието на песента. „О, ние си имаме 
песни за всякакви поводи – и за радостни, и за тъжни. Тази песен е за любов 
и често се пее вкъщи, особено с гости.“

Хубава песен. Тя звучи красиво не само на дари, а и в превод на бъл-
гарски:

„Момиче, твоето лице ме убива. Аз съм влюбен
в четири неща от твоето тяло:
първо очите, после черните вежди, трети
са твоите устни, четвърта е стройната ти снага.“
Много пъти слушах и в лагера афганистанска музика – де от техни ра-

диостанции, де по местната кабулска телевизия. Компактдиск с техни песни 
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донесох в България. Музиката им е много близка по звучене до индийската, в 
нея отсъстват духови инструменти, няма ги и ориенталските зурни. Понякога 
се долавя руско звучене в изключително съвременния аранжимент.

Веднъж слушах по кабулската телевизия изключително приятна песен 
с модерен аранжимент и невписваща се в представите за музиката на Аф-
ганистан. Попитах местни приятели за текста. „О, този певец е син на вече 
покойния много популярен певец Авалмир. И пее, че трябва да има един Аф-
ганистан за всички – пащуни, таджики, узбеки, хазари... И че всеки трябва 
да е готов да даде живота си за родината.“ Песните винаги са по-хубави от 
действителността. Иначе нямаше да ги слушаме. Реалностите обаче са далеч 
по-мрачни.

По телевизията обикновено пеят мъже. Ако се види афганистанска жена, 
и то незабулена, това е запис, отпреди да дойдат талибаните на власт. Сега 
почти всички тези известни изпълнителки са напуснали Афганистан. Някои 
са в Пакистан, други са стигнали чак до Западна Европа.

За първи път видях оркестър с традиционни инструменти на �9 август, 
когато е националният празник на страната. Четиримата музиканти седнаха на 
пода с кръстосани крака и свириха в тази поза без прекъсване повече от час.

Интересни бяха танците им – играят само мъже, прости стъпки, изклю-
чителна сдържаност, но на моменти наставаше такова въртене, че фотоапа-
ратът ги хващаше доста размазани.

Още на другия ден отидох с един афганистански приятел в антикварен 
магазин. Обясниха ми всички инструменти, дадоха ми възможност да ги 
подържа и да опитам да свиря.

Така подготвен, зачаках да дойде отдавна рекламираната традиционна 
„Афганистанска вечер“ или, както тук е известна, „Вечерта с камилата“. Ка-
мила наистина имаше и тя успя добре да ни оплюе, докато си направим с нея 
снимки за спомен. Шоуто обаче беше с оркестъра. Изгледах го, както се каз-
ва, от една ръка разстояние. Само дето не седнах при музикантите. Настаних 
се най-отпред. Един мустакат мъжага налагаше направо с ръце две височки 
барабанчета – табла по афганистански, като едното бе с по-голям диаметър 
от другото. Той изкарваше от тях различни звуци – от тънки до басови, ту с 
пръсти, ту с основата на дланите, често разменяше ръцете върху двете бара-
банчета. Феерия! Успяваше да поддържа неистовото темпо през цялата ве-
чер. Вторият инструмент тук го наричат робоб. Той наподобява дълга тамбу-
ра, но силно прищипната в средата като тяло на оса и с оформени две отделни 
резонансни камери без външни отвори. Робобът има четиринайсет метални 
струни на долния ред и на по-високо ниво още три корди с различна дебелина 
от синтетична материя. Всички се обтягат с дървени врътки. Робобаджията 
също бе виртуоз и поддържаше темпото на барабанчетата. Възрастен човек 
с каракулен калпак свиреше на уайльон – нещо от типа на нашите гусли, но 
по-обемно и масивно, и също като робоба с двайсетина струни на два реда. 
Певецът, по тукашна традиция, свири на армония. Това е един портативен 
клавирен инструмент с големина на малко сандъче, чийто капак откъм публи-
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ката в горната си част е подвижен и певецът непрекъснато го движи с лявата 
ръка напред-назад, за да помпи въздух в гюрука. С дясната чука клавишите и 
в същото време пее, като яко надува глас.

Песните ми се сториха малко еднообразни. Но когато свиреше само ро-
бобът в акомпанимент с таблите (барабанчетата), звучеше музика, каквато 
може да се чуе само в Афганистан – безспорно източна, но в целия звуков 
регистър и с нищо не напомняща за арабски керван в пустинята.

Някъде по обяд бяха пристигнали със самолет стотина млади войници – 
афганистанци, нисички докъм �65 см, слаби, мургави и почти не бръснати. 
Изкарали някъде интензивно обучение, инструкторите им носеха на ръкави-
те дискретен знак с британското знаме. Чакаха следващата сутрин самолет за 
Кандахар, където се водеха тежките боеве с талибаните. Като всички млади 
хора тях не ги притесняваше утрешният ден, те живееха днес, и то сега.

Афганистанчетата вечеряха заедно с нас, после се присламчиха около 
оркестъра. Не само краката, а и целите им тела потрепваха в бързия ритъм 
на музиката. Момчетата се престрашиха, захвърлиха калашниците и такти-
ческите елечета с пълнителите, а с тях и мисълта за войната. И се впуснаха 
в игра. Веднъж се наредиха в кръг, мърдаха напред-назад, обръщаха се към 
центъра и пляскаха по два пъти с ръце. В по-голямата част от танца всеки 
правеше свои си стъпки, само бързото темпо бе еднакво.

Една мелодия бе посрещната с голям възторг от всички. Още с първите 
звуци завикаха „Атан! Атан!“ После се завъртяха в този атан като пумпали 
с разперени ръце, кръстосвайки краката си по начин, който нито може да се 
запомни, нито да се възпроизведе. Вече бях чувал за този пащунски танц. 
По-възрастни таджики негодуваха пред мен, че той става все по-полулярен 

Афганистански оркестър
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и сред техните младежи, поддали се на вредното пащунско влияние. Но съм 
убеден, че и те ще се примирят като нашите прадядовци и прабаби, кога-
то модерни танци поизместили ръчениците и хората. Културното влияние е 
важно средство за разбирателство между отделните хора и народи. За пащу-
ните и таджиките няма бъдеще, ако не го постигнат.

Направи впечатление, че нито едно момче не игра повече от пет минути. 
Всяко влизаше, показваше своите специални стъпки и ефекти с тялото и ръ-
цете и излизаше. На негово място идваше друг младеж.

Поканиха и нас, чужденците, да участваме в купона. Никой не се реши. 
Тази музика бе афганистанска и нея можеха да я играят само афганистанци. 
Ние не се усещахме нейни чада. Но я слушахме с удоволствие.

Традиции

АФГАНИСТАНКИТЕ СА НАКАЗАНИ ОТ БОГА

Нашите момичета в контингента неведнъж се радваха, че са се родили в 
България, а не в Афганистан. Афганистанката е наказана от бога по рождение. 
Според законите жените са равни с мъжете, те дори съставляват малко над 
една четвърт от депутатите им. През �00� г. първата тяхна жена парашутис-
тка Кхатол Мохамдозай стана генерал. В Афганистан има и министерство по 
въпросите на жените – шеф му бе лингвистката Усун-Бану Хасанфар, учила 
продължително в СССР и обсебена от идеята за равноправието на жените. 

Традициите обаче стоят недостижимо високо над законите.
Не само в Кабул, но дори и работещите в близкия до нас афганистански 

авиационен полк жени масово се криеха под светлосини бурки. Имах въз-
можността на пазара добре да огледам тази дреха. На главата е оформено 
нещо като малка шапчица от още по-светлосин плат и на очите мрежичка за 
гледане. Отпред на гърдите има платка с размери 70 на 70 см. Целият останал 
плат до петите е на много ситни и корави плисета. Изпъне ли се долният ръб 
на бурката, ще е дълъг три метра. Тази є разтегливост позволява на жената 
плътно да се загърне цялата. Ако иска, разбира се.

Край лагера ни често преминаваха жени с бурки, но почти никога поеди-
нично. По-малко ли са от три, обикновено ги съпровожда мъж или възрастна 
жена с плътно пребрадено открито лице. Понякога жените носеха на ръце 
малки деца. Най-забавното беше, когато забулените доста фриволно и съвър-
шено преднамерено отваряха отпред полите на целомъдрената си дреха и 
отдолу демонстрираха високи токчета под яркожълти или червени шалвари 
на разни цветчета.

Ревнивите афганистанци обаче нямаше защо да се притесняват от нечес-
тивите помисли на „неверниците“ относно благоверните им съпруги. Как да 
се хареса котка в чувал? Мисълта за спареното от пот същество под бурката 
в летните горещини будеше съчувствие и дори лека неприязън.
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В Кабул и Херат преобладават светлосините бурки. Този цвят е смятан за 
скромен и ненатрапчив. Но в по-южните градове Хост и Гардез в граничеща с 
Пакистан провинция Пактия жените си падали и по яркочервени покривала. От 
самолетите на националната авиокомпания „Ариана“ слизаха пътнички с бели 
или зелени бурки, обикновено азербайджанки. В Кандахар изключително ряд-
ко излизащите от дома възрастни жени се увивали в голямо парче черен плат 
наречено чодар намоз, като лицето им дори може да остане открито.

Ислямът се отнася крайно отрицателно към извънбрачните връзки. По 
време на талибанския режим с камъни убивали и двамата прелюбодейци. В 
Кабул екзекуцията се изпълнявала публично на стадиона, като осъдените били 
поставяни прави в плитки ями. Първият камък обикновено го хвърлял опозо-
реният съпруг или някой от близките на жената. Понякога върху тях изсипвали 
самосвали с натрошени камъни – нищо, че са невинни, Аллах щял да им запази 
живота. И сега има съобщения за подобни саморазправи, но по-често жертви 
са само жените. На мъжете им се дава възможност да се укрият.

В целия ислямски свят е достатъчно ядосаният мъж в присъствие на двама 
свидетели да каже три пъти думата „таляк“ (развод) и съпругата му е длъжна вед-
нага да си събере оскъдния багаж и да напусне дома, като отиде при родителите 
си. Имала обаче право да запази накитите върху себе си. Коранът забранява на 
мъжа да си върне жената на другия ден, като му мине ядът. Можело да стане едва 
след като тя се омъжи за друг мъж, а той умре или се разведе с нея.

В Афганистан нещата са по-различни, тук нищо не е като другаде по 
света. Пащуните са крайно консервативни и при тях разводът не се толери-
ра. Освен това при женитбата жената се купува (дава се калим) за хиляди 

По-заможните афганистанки са също суетни и не пропускат
да демонстрират тоалетите си под бурката
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долари и връщането є на родителите си е чиста икономическа загуба. Преди 
години било нормално омръзналата жена да бъде продавана, като моралът 
задължавал най-напред да бъде предложена обратно на семейството є да я 
откупи. Сега честа практика, особено при пащуните, е разлюбената жена да 
живее в специално построена мизерна стаичка в края на двора и е задължена 
да работи до изнемога. На нейно място се взема по-млада жена.

В Кабул развод може да се получи и в ислямския съд, където правото 
се базира върху нормите на шериата. Там мъжът и жената излагат своите 
доводи и възражения. До съда прибягват таджики, индуси и други етноси с 
по-светска ориентация. 

Доста разпитвах, но научих само за една жена да е получила развод по 
свое желание. Отнасяше се за една учителка от средното училище по бизнес 
администрация за девойки в гр. Кундуз. Колежките є обаче не гледали с доб-
ро око на нея, макар да знаели, че тя имала изключително сериозни причини 
да се раздели със съпруга си.

Приятели афганистанци ми разказаха и за друг начин да се разтрогне 
бракът. Мъжът пред двама свидетели взема в шепата си три камъчета, пуска 
ги на масата и ги захлупва с длан, като казва на съпругата си: „Тъй както не 
искам тези камъчета и ги хвърлям, така не искам теб и те отхвърлям от себе 
си!“ Казва се три пъти. Но според афганистанците не било проблем после 
моллата пак да ги бракосъчетае.

Тежкият проблем за жените в Афганистан не са разводите, а годежите, 
които те не могат да разтрогнат по свое желание. Голяма част от момичетата 
ги сгодяват още в деня на раждането, и то често за техни първи братовчеди, 
за да не се разпилява настрани имането на рода. Други момичета ги дават за 
втора или трета жена на богаташи. 

Магаретата и мнозинството жени в Афганистан имат сходна
съдба – товарени с работа до изнемога и малтретирани без жал



70

При богатите пащуни, особено в Южен Афганистан, жената излиза през 
живота си два пъти от дома – първия път от бащиния дом, когато я омъжват, 
а вторият е за погребението є. 

При бедните пащуни жената е приравнена с добитъка. При чергарските 
племена (коочи) се практикува слагане на горещ печат върху животните, за 
да не се смесват стадата при сезонните миграции. Често с такъв печат се 
дамгосват и жените.

Обикновено афганистанката спечелва ихтирам (почитание) на по-късни 
години, след като е отгледала няколко синове и ги е задомила.

Още Аманулла хан преди осемдесет години прави сериозни опити да 
ограничи някои архаични средновековни догми – ранните бракове, много-
женството, калима. Сред тях е и левиратът, според който вдовица можело да 
се омъжи повторно само за брата на мъжа си. През �005 г. западноевропей-
ски телевизионен канал излъчи репортаж от границата между Афганистан и 
Пакистан. Там афганистанци предлагаха на пакистанци братова вдовица с 
малките є деца. Големите деца оставаха в рода, защото вече можели и сами 
да се грижат за себе си.

Физическият тормоз и неразбирателството със свекървите са причина за 
многото самоубийства на млади жени. Обикновено те се заливат с бензин или 
спирт и се самозапалват. Най-често става, когато момиче от по-светско семейст- 
во попадне в консервативен ислямски дом и не намира подкрепа от съпруга си.

Съдба

СИМИН ВАРДА – ЕДИНСТВЕНАТА АФГАНИСТАНКА
В ЛАГЕРА

В пункта, където ни събираха бельото за пране, работеше единствената 
жена афганистанка на летището.

Тя винаги идваше в лагера облечена в черно – панталон, туника и шал. 
Вървеше като привидение. По нашите традиции така се носи траур и в начало-
то това малко ни смущаваше. Но влезеше ли в работното помещение, веднага 
намяташе много голям бял шарф, като десният край винаги го прехвърляше 
върху лявото си рамо.

Жената се казваше Симин Варда. Необичайно, странно ни изглеждаше 
тази Симин Варда. Не само защото бе различна от българките. Не прилича-
ше и на афганистанките. Имаше издължено лице с много правилни черти. 
Държеше се сериозно и делово. Но чуеше ли моето „Салам алейкум, Симин 
ханъм“, се усмихваше още преди да ме е видяла. Отначало тя малко трудно 
свикна с моя поздрав. Някой да є каже „ханъм“, сиреч госпожа? В Афганис-
тан това практически не се случва, там жената все още не е равна на мъжа.

Симин нямаше високо образование, но беше грамотна, говореше на дари 
и разбираше английски на битово равнище. При първото си отиване при нея 
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си водех за преводач един 
старши лейтенант от разуз-
навачите. Започнах разго-
вора в монологичен стил. 
Изрично бях предупреден 
да бъда много внимателен 
с афганистанските жени, 
тъй като не зная техните 
обичаи и може да си на-
влека гнева на мъжете им. 
Обясних на Симин, че съм 
журналист, че интересите 
ми са професионални, че 
питам дали мога да є задам 
няколко въпроса и да я фо-
тографирам.

В първия момент же-
ната трепна и веднага попита нещо колегата си Фардин Мерачи, младеж само 
на двайсет и две години. По нормите в Афганистан тя може и майка да му бъде, 
но се допита до него, мъжа, по-висшия от нея.

Фардин бе образован, завършил гимназия и искаше да учи в универси-
тета, но нямаше средства. Той бе надраснал традиционните ограничения на 
своето общество и поощри жената. Симин се съгласи да є направя снимки, 
но при изричното условие, че те няма да видят бял свят в Афганистан. Тя си 
оправи кърпата на главата и изпълни моята молба да ми позира.

По времето на талибанското управление Симин прекарала пет години в 
Таджикистан. Не стана ясно от каква народност е и категорично отстояваше 
някакъв митичен общ афганистански произход.

Дали има деца?
– О, да, три момчета.
– А момичета?
Тя се сепна:
– Не, не, нито едно момиче!
– Защо не си казвате момичетата?
– Защото момичето е лошо нещо!
Не можах да я упрекна. Всъщност Симин бе много смела жена. Вече бях 

поразпитал за нея контраразузнавачите. Казаха ми, че тя е първата съпруга 
на афганистански военен пилот. Освен нея той си взел още две жени. Бил 
бохем, прахосвал и нейната заплата и тя го напуснала заедно с децата си. 
Нямала развод, но живеела отделно.

За Афганистан е нечувана дързост жена да напусне мъжа си. Обратното 
е допустимо, както и в целия ислямски свят.

От лагерните служби за сигурност научих също, че Симин и нейният 
съпруг са подложени на натиск от близките и роднините да се съберат отно-

Таджичката Симин Варда преминаваше из лагера
с открито лице
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во. Не видях промяна у нея, докато си тръгнахме. Често я срещах из лагера, 
когато идваше или си отиваше от работа. Тя не избягваше срещите, усмихва-
ше се сдържано, подаваше ми ръка, изслушваше моите кратки поздравления 
и изричаше своите любезности напевно и мелодично. Това продължаваше не 
повече от десет-петнайсет секунди. Всеки по-продължителен разговор щеше 
сериозно да я злепостави пред сънародниците є.

Никога не я разпитвах за семейството є. Не ми беше работа. А и се стра-
хувах да не се лиша от усмивката є, когато є казвах „Салам алейкум, Симин 
ханъм!“.

Запомних Симин Варда с тази усмивка.

Романтична история

ОТКРИХ В КАБУЛ ЩАСТЛИВО СЕМЕЙСТВО

В Кабул научих много потресаващи истории за женски съдби. Но ме из-
кушава да разкажа за щастливия брак на моя афганистански приятел Ходжа 
Сарожоддин Сидики. 

Само че ще започна от запознанството ни на пазара. Сидики има там мага-
зин, който е много добре снабден и подреден. В него може да се намерят дамски 
блузи с шевици, кашмирени шалове, богато обшити със златна сърма пащун-
ски рокли, пакол (шапки-масудки), мъжки карирани кърпи дастмоле гардан за 
глава, четириметрови льонги (специален плат) за чалми, калпаци от каракул 
и дори сини бурки. Сидики ме запозна с баща си – Ходжа Гаусаддин Сидики, 
който някога е идвал в София. Много се притесниха, че в момента нямат горещ 
чай, за да ме почерпят. За тях това бе нарушение на традиционното афганис-

танско гостоприемство.
Наскоро след това 

ме поканиха на обяд. Дай, 
Боже, всекиму това екзо-
тично удоволствие. Аз за-
несох една торба с кока-
кола и спрайт. Седнахме 
на пода с кръстосани кра-
ка по турски. Те постла-
ха една голяма покривка, 
върху която сервираха. 
Носеха два пълни високи 
съда – единият с полу-
сухи тънки зрънца ориз, 
другият до капака пълен с 
готвено овче месо с лук. 
Специално заради мен Ходжа Сарожоддин Сидики е глава

на щастливо семейство
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донесоха чинии. Предложиха ми сам да си сипя. Взех достатъчно. Извадиха 
прибори. Аз помолих да се хранят, както обикновено. Старият Сидики се 
поколеба, но предпочете лъжица. Притесни се от мен.

Сидики-младши захвана да яде с ръце. Запретнах ръкави и го последвах. 
С четирите пръста направих подобие на лъжичка и загребах. После късах от 
месото пак с ръце, обърквах лука с ориз и всичко си изядох. За десерт зобна-
хме ситно и сладко бяло грозде. В Афганистан отглеждали деветдесет сорта.

Старият Сидики попита има ли в нашия контингент момичета. Бил чу-
вал, че българките са много красиви. Имало в техния език мяра за красота 
„хубава като българка“. Помоли ме да попитам дали някое от нашите моми-
чета ще се съгласи да облече някои от изложените в магазина дрехи и да го 
фотографираме за реклама на магазина им. (По-късно и това се осъществи.)

Така започна моето добро приятелство с младия Сидики. Той бе �4-го-
дишен, учил две и половина години в политехниката в Кабул и прекъснал 
следването, когато муджахидините обсадили Кабул и ходенето по улиците 
станало опасно. После си вдигнал семейството и преминал границата с Па-
кистан. Върнали се, щом поутихнало. Тогава пък дошли талибаните и Сиди-
ки забегнали за четири години в Русия, като преплавали р. Аму Даря на сал 
върху надути говежди мехове. Установил се в гр. Липецк, захванал търговия 
с кожи, позамогнал се, после се разорил и се върнал в Кабул. Останал му 
руският език.

Всъщност нямам представа какво му е типично афганистанското на моя 
приятел, защото едно е Кабул и друго – останалият Афганистан. А той на 
всичко отгоре е таджик и е живял по света.

Ходжа Сарожоддин беше щастливо женен от дванайсет години за Фре-
ща, чието име означава ангел. Тя му родила дъщеря и двама синове, а за 
следващата пролет като истински афганистанец той очакваше пак син. 

Помолих го веднъж да ми разкаже как се е оженил. Отначало той не 
можа да определи на колко години е сега Фреща. Предположи да е на двайсет 
и шест–двайсет и седем, възрастта є просто нямала значение, била млада и 
много хубава. След два месеца се сети, че тя е с пет години по-малка от него, 
та є прибави още две-три години. Впрочем дори за себе си Ходжа Сарожод-
дин знаеше единствено, че се е появил на бял свят някъде през �97� г.

Неговата женитба започнала още когато бил едва на година и половина. 
Тогава се родила неговата първа братовчедка Сосан (Роза), дъщеря на сест-
рата на баща му. Родителите ги сгодили по тукашните обичаи и зачакали де-
цата да пораснат. Никой от тях дори не бил чувал, че браковете между близки 
роднини са опасни за потомството и водят до израждане.

От малка Сосан не допадала на Ходжа Сарожоддин. И колкото повече 
растяла, толкова по-чужда му ставала. Не го влечело към нея, отбягвал я. 
Но нейните родители, леля му и чичо му, много държали да бъде изпълнен 
обетът.

За късмет неговата майка (модар) Олия също не харесвала Сосан и вед-
нъж го признала на сина си през сълзи. Той от сърце обещал, че няма да є 
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води снаха, която тя не е одобрила предварително и да е сигурна, че двете ще 
се разбират като майка и дъщеря. Заговорът им нарушил традицията.

Същата вечер на масата майката отново отворила дума, че синът им 
вече е навършил двайсет и една години, време му било да се жени. „Кажи 
поне едно момиче, което ти е на сърце“ – подкачила го тя. А той почти на 
шега изпуснал името на съседката им Фреща. Тя наистина била хубаво мо-
миче (кашанг дохтар). Бащата (падар) Сидики пуснал залъка нун на масата 
и кимнал на жена си с глава да ги остави само двамата. Мъжете поговорили 
десетина минути, след което бащата заедно с майка Олия отишли в късната 
вечер при съседите на талабгори – искане на момичето и даване на дума, 
че го вземат. Такива важни неща не търпели отлагане, току-виж някой друг 
през нощта ги изпреварил. Там ги приели радушно, защото били уважавано 
семейство, младежът се ползвал с добро име и бил хубавец.

До полунощ всички подробности били спазарени. Насрочили сватбата 
(авруси) за след три месеца. „Кога да є сложим бурката?“ – попитал нейният 
баща. Суровият пащун и бивш армейски полковник произхождал от Пандж-
шер – дивият район под ледниците на Хиндукуш, и от него можело да се оча-
ква всичко. „Фреща няма да носи бурка!“ – отсякъл младоженецът. „Как така 
без бурка?“ – се облещил бъдещият тъст. „Момичето вече е наше и ние ще 
решаваме как да ходи“ – подкрепил го Сидики старши. А модар Олия даже си 
спомнила, че по време на нейната младост при крал Захир Шах тя и другите 
момичета носили къси поли досущ като в Европа.

Още същата седмица събрали всички близки на ядене на сладки (шири-
ни хори), за да обявят годежа. За всеобщо удивление в квартала незабулената 
годеница Фреща се разхождала хваната за ръка с Ходжа Сарожоддин, понеже 
Сидики-баща им разрешил. Скандал! Даже два пъти ходили така заедно чак 
до пазара. Светът отивал към развала! Естествено, станали повод за одумки, 
но им било много сладко да нарушат традицията.

Клетвената церемония (неко) се състояла в съседния двор, в дома на 
Фреща. Моллата им чел от Корана, пред свидетели ги питал по три пъти ис-
кат ли се един друг. А самата сватбата се състояла в тесния дом на Сидики. 
Не станала както им се щяло. Много искали да е в ресторант, но тогава в 
Кабул се водела войната между двамата муджахидини Достум и Хекматиар, 
които обстрелвали с ракети противниковите квартали. Не поканили триста 
души, а само трийсет, колкото побирала къщата им.

От всичко Ходжа Сарожоддин най-добре запомнил четириетажния кекс 
върху масата и ритуала айна масоф, когато на него и Фреща им дали абсо-
лютно ново огледало, в което никой не е поглеждал до този момент. В него те 
трябвало за пръв път да видят образите си заедно.

Изпели им и старинната сватбена песен „Охеста брао“.
Тя звучи много мелодично, като между отделните строфи певците могат 

да вмъкнат и други неща (шахе хубан охеста брао), например да подканят 
младоженеца полекичка да се приближи до булката.

В превод на български песента също е много смислена:
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Хайде заедно да се махнем от този край.
Ти дръж ръката ми, аз ще хвана полата ти.
Ще отидем там, където ще болеем един за друг.
Ще тъжиш, че няма да имаш никого, аз ще тъжа за теб.
За първата брачна нощ отворих дума с моя приятел съвсем деликатно. 

Откъде афганистанските младоженци се образоват сексуално в пуританското 
си общество? Оказа се, че обикновено предния ден някой чичо (хоко) на мла-
доженеца леля и (холя) на булката поотделно съвсем подробно им обясняват 
какво трябва да направят. Особено се набляга пред момичето, че то трябва 
да забрави що е срам във всичките му форми и проявления. На младежа му 
се разказва какво трябва да очаква утре, а от неговите грижи и търпение от 
сегашната пъпка с времето ще разцъфти разкошен цвят. Ходжа Сарожоддин 
си спестил лекцията, понеже все пак е отраснал в столицата, а не в дивата 
провинция и вече успял да изгледа на видео няколко по-харт сексуални сце-
ни. Двамата с Фреща се справили успешно.

Афганистанските домове са разделени за мъже и за жени. Зетят Сидики-
младши не се съобразявал с ограничението и когато ходел на гости при тъста 
си, влизал и в женското отделение. От това дошла още една непредвидена пос-
ледица – по-малките сестри на Фреща използвали повода да се разбунтуват и да 
обявят, че и те никога няма да сложат бурки. И изпълнили заканата си. Коравият 
планинец от Панджшер удържал пред муджахидините, но отстъпил на дъщерите 
си. Отстъпила всъщност традицията. (По-късно най-малката се омъжила също 
за таджик и с него емигрирали в Нова Зеландия, откъдето изпращала снимки по 
дънки и модна прическа, предизвикателно облегната на спортната си кола.)

При сгодяването родителите на Фреща определили откуп от �50 хиляди 
афгана (5 хиляди долара). От тях впоследствие Ходжа Сарожоддин платил 
само �00 хиляди, другите му ги опростили след раждането на дъщеричката. 
Тъстът и тъщата мъдро преценили, че отглеждането на първата им внучка 
Бехьещ (Рай) струва пари, а с идването на муджахидините на власт настана-
ли трудни години.

Когато младият Сидики избягал в Русия, неговите родители му гостува-
ли за три месеца. Те видели как живеят хората в Европа, харесало им. Нямало 
път за връщане.

Сестра му Заморд (Смарагд) бе на шестнайсет години, още ученичка, но 
у дома им решили тя да завърши институт. Дъщерята Бехиещ, вече навър-
шила дванайсет години, учеше английски и компютри. „И двете ще ходят без 
бурки!“ – безапелационно твърдяха бащата и синът Сидики.

Ходжа Сарожоддин има брат Тоджуддин, година и половина по-малък. 
При него възникнали проблеми. Вече седем години той бил сгоден за едно 
момиче, което при раждането си пък било наречено на друго момче. И роди-
телите на това момче сега упорито си искаха обещаното момиче и по всякак-
ви начини успявали да възпрепятстват сватбата на Тоджуддин.

Ходжа Сарожоддин Сидики няма да доживее до цивилизоване на нра-
вите – той си го знае, примирил се е. Сигурно и децата му, а може би дори 
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и внуците му няма да дочакат. Но той се надява някога някой от жилавата 
верига на неговите потомци да каже: „Не вярвам да е било точно така, защото 
то просто не е възможно!“ Всъщност Сидики таеше надежда, че човешката 
еволюция, довела хуманоидните маймуни до днешния хомо сапиенс, ще про-
дължи и във вечността.

Стопаните на кабулското небе

В АФГАНИСТАН ИМА МНОГО ДЕЦА
И МАЛКО ДЕТСТВО

Афганистанците имат многолюдна челяд, обичат си децата и никога не 
ги изоставят на произвола на съдбата. Новородените спят в специална дър-
вена люлка, наречена гавора, която прилича на българските кошчета. При 
раждане на първото бебе родителите на майката са длъжни да купят тази 
люлка. Сега по-богатите афганистанци заменят гавората с гоз, който е изра-
ботен от метал и е придружен с хубав дюшек и одеяло. Традицията е обща 
при таджиките и пащуните.

Майките приспиват малките си рожби с песни като „Олалу ай бача е мо-
дар лало, алаху, алаху“ (Спи, сине мамин, спи, Аллах, Аллах). Разказват им 
приказката за Бузаке чини (Вълкът и седемте козлета), плашат непослушните 
със страшилището Бабау, с мечката (херс) и с вълка (горг).

Зад тази пасторална картина обаче се крие доста сурова реалност. В 
разтърсващия си роман „Ловецът на хвърчила“ роденият в Кабул американ-
ски писател Халед Хосейни пише с болка: „В Афганистан има много деца, 

но малко детство“.
Често се срещах 

с афганистански деца. 
Отначало приятелчета 
ми станаха хлапетата 
от съботния и неделния 
пазар в лагера. И двата 
дни са учебни (почива 
се в петък), но те не хо-
деха на училище. Най-
симпатичен ми бе Уали, 
на възраст колкото 
дванайсетгодишния ми 
внук. Затова му и казвах 
„бачеам“ (синко). Не-
вероятно хубаво, умно 
и стеснително дете. От-
личаваше се външно 

Уали удивително приличаше на българско момче
и беше мой любимец
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от другите и по-скоро приличаше на българче. Майка му беше слабичка и 
невзрачна жена, винаги облечена в черно. Стремях се да пазарувам от тях, 
водех им и други мои приятели от разни националности.

Всеки пазарен ден се разхождах между сергиите и си бъбрех с продава-
чите. Хлапетата все искаха да ми пробутат нещо на „гуд прайз“, но не остава-
ха прекомерно разочаровани от моето „но бизнес“, защото като утешителна 
награда им раздавах разни лакомства. Естествено, че за тях бях „май френд“. 
И възрастни се опитваха да си изпросят нещо, но аз със знаци обяснявах, че 
давам само на малките, за да пораснат. Всички го намираха за справедливо и 
дори гласно укоряваха досадниците.

В центъра на Кабул видях малко деца. Но в покрайнините хлапетата 
се събираха на тумби. На изток последните два-три километра оградата на 
летището е от мрежа. Извън нея започват зеленчукови градини и празни 
пространства, където играят децата от крайния бедняшки квартал Кваджех 
Раваш. Нямаха вело-
сипеди, нито ритаха 
топки. Обикновено 
се гонеха, ровеха се 
из камарите пръст и 
ако се изхитряха да 
се снабдят с вода, 
бъркаха кал и праве-
ха някакви фигурки. 
Те бързо научиха, че 
в джобовете си нося 
дребни разфасовки 
с шоколадов крем, и 
появях ли се, сякаш 
извираха от земята. 
Хлапетата пъхаха 
мръсните си лапич-
ки през дупките на 
мрежата и понякога 
също като маймунче-
та не можеха да измъкнат пълните си юмручета с плячката. По най-бър-
зия начин отлепяха фолиото и облизваха крема. Просеха и за неродените 
си братчета и сестричета. Не пропускаха да ми поискат и по един долар. 
Редовно питаха не нося ли кока-кола, но се задоволяваха да ми отнесат и 
шишето с минерална вода.

Най-любимото ми място да общувам свободно с кабулските деца си 
останаха двата южни портала на летището. Те винаги се навъртаха там с на-
дежда да изпросят нещо. Трудно устоявах на чаровните им усмивки. Само 
едно момче отказа да ме признае за свой приятел. Гледаше ме враждебно. 
Много враждебно. Но все пак не удържа на изкушението и взе двете шо-

Афганистанските деца от малки ги привличат
да помагат в семейството
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коладови кремчета, 
които му предложих. 
Дори традиционните 
за афганистанците 
гордост и ненавист 
си имаха свой пре-
дел и отстъпваха 
пред нищетата.

Веднъж от ти-
пично мъжко любо-
питство се набутах 
в район с разбита 
военна техника от 
времето на руската 
инвазия. Той се на-
мира на отсрещната 
страна зад пистата в 

абсолютно пуст район, изобилстващ с маркировки за минно поле. Неоча-
квано се натъкнах на много здрав кафяв конец на височината на коляното 
ми. Във всички наши инструкции за безопасно придвижване изрично се 
споменаваше, че това е един от начините за задействане на мини. Реших 
да проследя нишката, без да я пипам. Тя водеше към куп авиационни бом-
би, в които не би трябвало да има взривно вещество, но знае ли се дали не 
е поставено допълнително. Като прехвърлих един разбит бронетранспор-
тьор и две големи камари с ламарини и артилерийски гилзи, проумях, че 
няма да открия мина, защото мястото на задействане трябва да е в обсега 
на поражение. Продължих смело напред. След стотина метра неочаквано 
достигнах до изпуснато детско хвърчило (гудипарон), което вятърът бе 
довял тук.

Много пъти бях наблюдавал стотици разноцветни хвърчила в небето 
над Кабул и неслучайно тази популярна и традиционна детска занимавка е 
залегнала в романа на Халед Хосейни. И винаги гадаех как са направени 
заради лекотата, с която набираха височина. Сега станах притежател на 
едно хвърчило по незаслужен, но не и непочтен начин. Очаквах, че ске-
летът на квадрата е направен от две кръстосани пръчки по диагоналите. Да, 
но не съвсем. Тази, която бе по дължина, наистина бе права. Напречната 
обаче бе огъната с дъгата напред. Така че двете пръчки приличаха като 
лък със стрела, чиято изпъната назад тетива не се вижда. Също както при 
самолетите центърът на тежестта бе изнесен пред центъра на подемната 
сила. Кабулските деца се бяха добрали до едно класическо аеродинамично 
решение. Възхитих им се.

Ден преди да си тръгна от Кабул, раздадох на хлапетата всичките си 
стратегически резерви от лакомства, химикалки, бележници и сувенири. 
Върнах им и хвърчилото, то не ми принадлежеше.

Афганистански Гаврош
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Малкият бунт срещу голямата традиция

МОМИЧЕНЦЕТО С ЧЕРВЕНА РОКЛИЧКА

Обичах да стоя на югозападния пропускателен пункт на KAIA. През 
него преминаваха само хора и леки транспортни средства.

Преди пътят да излезе под остър ъгъл навън, външната триметрова бетон-
на оградна стена изведнъж ставаше ниска докъм метър. Върху нея се къдреха 
вълма бруно (бодлива тел), но те не ми пречеха да наблюдавам преминаващите 
покрай лагера афганистанци. На много живописни гледки станах свидетел.

Оттатък пътя се ширеше пространство към два-три декара. Там праве-
ха тухли. Не зная откъде вземаха вода, но няколко афганистанци с ботуши 
непрекъснато прехвърляха калта с лопата и я мачкаха с крака. Със сместа 
пълнеха калъпи от сковани дъски, приглаждаха отгоре и измъкваха формите. 
Кирпичите съхнеха на слънце, след няколко дни ги нареждаха рехаво, и то на 
най-тясната страна. От горещината само след седмица изсъхваха до степен 
да бъдат транспортирани и използвани за градеж.

Веднъж реших да заснема правенето на кирпичите. Колкото пъти вди-
гах фотоапарата и се опитвах да хвана работниците, тутакси изскачаха рояк 
дечурлига и вдигаха ръце пред обектива. Те се криеха на сянка зад стената 
на оградата. Там търпеливо изчакваха с ръчните си колички да дойде някое 
камионче за кирпичи и да помогнат за прекарването и товаренето им. Спече-
лените монети щяха да бъдат сериозен принос към семейния бюджет.

Хлапетата не ми се мотаеха отпред от лошо чувство и стремеж да ми поп-
речат. Не, те само искаха да снимам и тях. Изпълних им желанието. Извиках 
ги и с жестове им показах да се съберат. Разбраха дяволчетата, веднага всич-
ко разбраха. Дори им показвах през бодливата тел снимките на цифровия си 
апарат как съм им запеча-
тал муцунките, които ще 
отидат чак в Булгаристан, 
но и това не ми помогна да 
разчистя терена. Прину-
дих се да се кача на висо-
ките бетонови блокове зад 
мен. След много дебнене 
хванах в кадър майстори-
те на кирпичите. Хлапета-
та уловиха доволното ми 
изражение и сякаш допъл-
нително се амбицираха.

Случиха се много ин-
тересни неща, но кой ти 
дава да ги заснемеш. Мина 
с велосипед живописен аф-

Тра-ла-ла



80

ганистанец с огромна чалма и шалвари, а зад него на багажника седнала на една 
страна се возеше ханъмата му, от глава до пети забулена в синьото си покривало. 
Страхотно! Да, ама хлапетата като подскачат отпред с вдигнати ръце?

Предвождани от магаре преминаха няколко овце от изключително харак-
терна за Афганистан порода. В задната си част вместо опашки те носят огромни 
буци лой от по пет–десет килограма, натрупани по време на обилната паша през 
пролетта и ранното лято. В гладните сезони овцете ги спасява именно този био-
логичен хранителен запас. Тукашните мъже считат тази лой за особен деликатес. 
Според тях тя притежава изключителна способност да повишава потентността 
им. Може би им е нужна, защото те са хронично недояли, а трябва да изкарат от 
калъпа по десетина деца. Е, точно тези уникални овце исках да фотографирам на 
всяка цена, тогава ги видях за пръв път, но хлапетата ми попречиха.

Неочаквано в тайфата се появи момиченце на около седем години, с чер-
вена рокличка на дребни фигурки с бели мечета, каквато навярно би носило 
и негово българско връстниче. На фона на останалите сиромашки облечени 
гаврошовци това дете се открояваше и привлече вниманието ми. Зарадвах се 
на сполуката си. Само че рано се зарадвах.

Момиченцето видя насочения към него обектив и веднага ми обърна 
гръб. И така няколко пъти. Сигурно и на него като всички от пола му, суетата 
е заложена още преди да се роди. Сега прояви характер. Изненада ме. Свалих 
апарата долу, насочих го ориентировъчно и натиснах няколко пъти бутона. 
Веднъж успях да улуча.

Слязох от бетонения блок и през бодливата тел на оградата подадох на 
детето бутилката си с минерална вода. Такива подаръци са много рисковани. 
Особено ако се дава нещо за ядене на едно дете, а наоколо има още десетина 
вечно гладни. Сбиването между тях е неизбежно. „Никога не го прави!“ – из-
рично ми заръча подполковник Тодор Дочев, командир на третия наш кон-
тингент в Афганистан. Само че сега ставаше дума не за храна, а за бутилка 
вода. Близо са, все за консумиране, но не са едно и също нещо. Много исках 
да видя как ще постъпи моето момиченце. То сложи шишето под мишница и 
без да се колебае, зае заплашителна поза. Първите пет секунди ясно и реши-
телно заяви правото си на собственост. И през следващите пет секунди ни-
кой не посмя да му оспори правото и да му посегне. Значи бунтът му срещу 
традицията, че мъжкият пол е по-висш, успя. Може би и моето присъствие 
малко респектираше рошльовците. Но момиченцето наистина не отстъпи на 
момчетата, много на брой и по-големи от него. То бе готово да се брани. 
Мислено му пожелах никога да не се остави да го пречупят.

Изминаха часове. Слънцето отиваше към залез, на хлапетата им омръз-
на да подскачат пред обектива ми и си тръгнаха с количките. Следях черве-
ното петно от рокличката. А там, на кръстовището, децата неочаквано и по 
необясним начин се смесиха с овчето стадо и една случайна червена лека 
кола. Аз обаче вече знаех кой ще мине пръв.

Докато чаках развръзката, си спомних наш виц. Софиянец решава в 
КАТ тестова задача кой ще пресече пръв едно нерегулирано кръстовище – 
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линейка, пожарна, полицейска кола или голям джип на мутра. „Маршрут-
ката!“ – отсякъл кандидат-шофьорът. „Каква маршрутка, бе? Откъде се взе 
тази маршрутка?“ – попитали шашнатите катаджии. „Ами и аз все се чудя 
откъде се вземат тези маршрутки, че винаги първи преминават“ – отговорил 
изпитваният.

Нямам представа откъде се вземат тези хлапета, ни как се пръкват на света 
и оцеляват в тази нищета, ни как изникваха пред обектива ми като изпод земята. 
Но зная, че бъдещето е тяхно. И докато има деца, ще го има и Афганистан.

На кръстовището първи минаха децата, извоюваха си правото с шумна на-
пористост и весела дързост, като не обръщаха внимание на света около себе си.

Последно в далечината се изгуби от погледа ми червеното петно от роклич-
ка на малкото момиче, на което никой не посмя да посегне да отнеме водата.

Парадокси

КОГАТО ЖАЛОСТТА Е ЖЕСТОКОСТ,
А КОРАВОСЪРДЕЧИЕТО Е МИЛОСТ

В самия край на август направих грешка. Не бе фатална, но си е грешка. 
Допуснах я още, докато кротко седях на сянка около една маса с психолога 
д-р Красен Даскалов, с капитан Атанас Такев от контраразузнаването и с 
медицинската сестра Ани Лилова. Тя беше „яхнала метлата“, с блеснали очи 
говореше за човешки права и граждански свободи в армията.

Възбуденото състояние на Ани не я прихващаше за първи път и поч-
ти не ме изненада. Понякога даже вършеше полза. Така стана, когато смени 
почти дузина тоалети в магазина на Сидики, а аз є направих цяла фотосесия, 
за да стане рекламно лице на фирмата. Там в състояние на възбуда тя прояви 
неизчерпаема фантазия какво да облече и как да застане пред обектива, даде 
воля на изблици от сдържаните си емоции.

Та както си седяхме на масата, Ани отведнъж си науми, че трябва да 
излезе от лагера, за да си купи пъпеш отсреща през пътя. Всички дружно я 
убеждавахме, че е невъзможно. Едва на някакви си десетина–петнайсет мет-
ра от мястото, където си говорехме скрити на сянка, започваше дългият и 
сравнително тесен проход за колите към портала. В неговото начало отстра-
ни висеше голямо табло, на което се указваха в каква бойна готовност се на-
мираме, минималният брой на излизащите коли и хора. В него момент базата 
бе в състояние „Браво плюс“, което се обявява при повишена и предсказуема 
заплаха от терористична дейност. Излизащите коли трябваше да са минимум 
две, а хората в тях да носят каски и бронежилетки.

Ани заяви, че трябва да провери дали е точно така, или ние нещо гре-
шим. И тръгна решително, дори без да носи в себе си задължителната иден-
тификационна карта. Минахме двата белгийски поста. Обяснихме им повече 
образно с ръце, отколкото с думи, че искаме да си купим отсреща „грийн 
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бомб“ („зелена бомба“ – голяма дълга диня). И те с всичкия си акъл взеха, че 
ни пуснаха. Даже ни дадоха да разберем, че ще ни наблюдават.

Това не влизаше в разчетите ми. Грешката я бях допуснал съвсем изна-
чално, и то от незнание. Ани се юрна като отвързана коза. Принудих се да я 
последвам. А от досегашния си опит знаех, че подиря ли спонтанно чужда жена, 
после често съжалявам. Но в никакъв случай не можех да оставя Ани сама.

На отсрещната самотна сергия неведнъж бях виждал дини, но сега ня-
маше. Стотина метра по-нататък започваше цял ред ниски и почти схлупени 
магазинчета, пред тях нещо зеленееше. Късметът ни сработи, намерихме! 
Ани влезе в магазина, инстинктът ми подсказа аз да остана отвън. Тя плати 
пет евро за диня десетина килограма и се измъкна. Направихме си набързо 
една снимка с една сюрия деца. Нямаше и пет минути от излизането ни извън 
лагера. Връщането щеше да ни отнеме още минута-две. Виждах успешен фи-
нал в границите на контролирания риск.

Тук Ани направи страхотна грешка, като даде няколко монети на едно дете. 
А за другите? Тя просто ги провокира и те си потърсиха правата. В следващия 
момент хлапетата буквално се нахвърлиха върху нея, ловките им тънки ръчич-
ки се навряха из всички є джобове и ги изтърбушиха. Тя се шашна от изнена-
да и мозъкът є блокира. С едната си ръка държах тежката диня, с другата се 
мъчех да отстраня децата, без да ударя някое от тях. Както казват военните в 
такъв случай, „ситуацията прерастваше в положение“. Избави ни военен джип 
с български полицай от лагера „Уерхаус“ (Wаrehouse), където бе дислоциран 
пехотният ни взвод. Колата закова точно до нас, веднага отворих задната вра-
та, търкулнах динята вътре и подир нея натиках Ани. Докато се кача, децата 
отвориха вратата от другата страна и се опитаха отново да докопат свидливата 
леля. Пресегнах се и силно дръпнах вратата. Джипът светкавично потегли.

Само след минута Ани Лилова бе основно претърсена
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На мен никое хлапе не посегна, и то не само заради внушителните ми 
сто килограма. За разлика от Ани аз просто не дадох повод на децата, а иначе 
те сигурно можеха не само гол да ме съблекат, но и да ме разкостят.

Върнахме се в лагера, извадихме скъпоценната покупка и аз я срязах. 
Чак сега Ани видя, че е купила попрезряла диня. Дадох є два тесни резена, 
които изгриза с удоволствие и неочаквано заяви, че динята повече не я ин-
тересува. На нея є стигало, че е осъществила мечтата си да види оградата на 
лагера от външната страна. Трескавият блясък в очите є беше изчезнал. Из-
глеждаше като отрезвена или току-що събудена – толкова кротка и спокойна, 
каквато почти не я помня.

Тя изведнъж се обезпокои да не научи шефът є подполковник д-р Иля 
Генов и се разбърза да си ходи. Бях повече от сигурен, че по същия начин е 
била угрижена и когато е съгрешила за първи път в живота си – поне в начал-
ния миг душата є е блаженствала, защото е победила изкушението, като му се 
е отдала изцяло. Тръгна си примирена. Или поне така ми се стори.

Психологът Красен Даскалов внимателно ни наблюдаваше през цялото 
време. След месец той трябваше да изнесе доклад на тема „Жените във во-
енни мисии“ на някаква международна конференция в София. Вероятно този 
случай щеше да закрепи у него скептичното му отношение към специалната 
загриженост за феминизацията в армията.

Нищо, разбира се, не остана в тайна. Всичко се случи пред погледите на 
много хора, пред офицер от ВКР и под прозореца на други двама векерейци. 
Пък и ние дори не опитахме да се крием.

На следващия ден Иля Генов приятелски ме помоли поне аз да не му съз-
давам неприятности, стигали му другите. Началникът ни полковник Марин На-
чев бе уведомен, но аз сам отидох да му обясня станалото, и то пределно само-
критично. Ани обаче ме защити, каза му, че нямам отношение към случилото 
се и сама щяла да излезе навън. Е, набиха є каската, както казват военните. 
Кротна се за доста време, за два дни ли, за три ли... Забравил съм вече.

Понякога се връщам към тази случка, защото тя на практика потвърди 
верността на заръките, които ми дадоха приятели в София за поведението 
ми в Афганистан: „Не можеш да нахраниш всички деца, прекалено много 
са. Проявеното от теб коравосърдечие може да се окаже милост към тях, а 
моментната жалост да се превърне в жестокост.“

Изпитах го. Преди го знаех, сега го изживях.

Профил

АБДУЛ – РОДЕНИЯТ НА 1 ЯНУАРИ

Нашия жилищен блок го чистеше Абдул Хабиб. Роден е през �957 г. и 
то както всички по-възрастни афганистанци точно на � януари. Поне така 
е отбелязано върху идентификационните карти, които задължително висят 
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на вратовете им. Понеже не си знаят рождената дата, то при постъпване на 
работа в KAIA им слагат унифицираната дата � януари.

Абдул носеше брада като моята, но доста по-черна. Най-напред именно 
него поздравих със „Салам алейкум“. Едва после го казах и на другите ме- 
стни. Трогваха се. Отговаряха ми охотно „Алейкум салам“, но чакаха пръв 
да поздравя. За военнослужещите от ISAF сприятеляването с местното на-
селение е забранено, но статутът ми на цивилен журналист позволи да се 
сближа с Абдул. Още повече че той бе служител на ISAF. След размяната на 
сакралните две думи той разперваше въпросително ръце, сиреч „Как е хава-
та?“. Бързо промених отговора от английското „О’кей“ на афганското „Хуб 
астам“. Откликваше, като се смееше изключително сдържано.

Веднъж, докато минавах край него, той вдигна палката, с която миеше 
коридора, като пушка „За почест“. Но не стоя раболепно и угоднически, само 
за миг я задържа и я свали. Искаше да изкаже уважение. Успя.

Речника ми го обогатяваше един наш старши лейтенант от разузнава-
чите. 

– Собх бахайр, Абдул! (Добро утро!)
– Собх бахайр – отговаряше почтително той.
– Читурасти? Хубасти? (Как е животът? Добре ли си?)
Той сдъвкваше нещо трудно разбираемо, звучащо като „Шюкуралла“.

Да стои клекнал – бе любимата поза на Абдул
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Пожелавахме си и приятен ден, и довиждане:
– Роза хош! Хода афес!
Веднъж му взех акъла с повтаряното наум цяла сутрин:
– Хошастам кебошома мулокат даръм! (Приятно ми е, че те виждам.)
Някъде тук свършваше моят речников запас – аз трудно запомних дори 

и тези думи, все поглеждах листчето в джоба си, но той сияеше от всеки мой 
дребен напредък.

Въпреки езиковата бариера веднъж реших да си изясня семейното му 
положение:

– Абдул, мехохам ботур малокотконам.(Хайде да си говорим.)
Седнах на един висок бордюр досами жилището ни, а той клекна отгоре. 

Мен тази поза сигурно ще ме скапе, но на него му бе любимата.
Приложих специален начин. На един бял лист нарисувах своята мутра, мно-

го е лесна – гола глава, две уши, рошава брада и мустаци. Отдолу скицирах лице 
на жена – моята Марго ханъм. Съединих ги с черта. Оттам изтеглих мъж с много 
коса и мустаци, сина ми, а от него продължих главите на двама малки рошльов-
ци, внуците ми, естествено. Под сина си нарисувах и женско лице с къдрави 
коси, дъщеря ми, но от нея линията не водеше до нищо, висеше в празното, значи 
неомъжена. Афганистанецът през всичкото време кимаше разбиращо.

Извадих нов бял лист и му тикнах химикалката в ръцете:
– Марабани, Абдул! (Заповядай!)
По това време вече бях научил, че някога той е бил шофьор на КРАЗ, 

значи е грамотен. Но веднага пролича, че химикалката е малко употребявана от 
него вещ. А да се пише клекнал, изглежда е несгодно даже за афганистанец.

Влязох му в положението. Очертах контурите на брадатата му физионо-
мия с много гъста коса и я нарекох „Абдул“. Отдолу очертах загърната в шал 
неговата ханъм – Дино се наричала – и ги съединих. Нарисувах доста настрани 
две стилизирани фигури на момче и момиче. Като дръпнах първата черта на-
дясно, Абдул посочи фигура на момче – Ахмаддин. Отдолу с общите ни усилия 
излязоха и три дъщери – Шоpзия на дванайсет години, Марзиа на десет години 
и Нурзия на осем години. Оказа се, че има не само внук на пет години, но и 
три внучки. Любопитно ми беше дали Абдул ще скрие дъщерите и внучките. 
Призна си честно момичетата, не се срамуваше. Ще стане човек от него.

Изнесох от стаята си една торбичка с кутии кока-кола и плодове, които 
понатрупах с времето. Сложих дясната ръка на сърцето си и му казах умо-
лително:

– Бегир! (Вземи!)
Абдул се смути. Добре разбираше, че това не е милостиня и с отказа си 

ще ме обиди. Поколеба се, но все пак пое торбичката:
– Ташакор. (Благодаря)
Постоя за секунди с леко наведена глава, изведнъж се обърна и си тръгна. 
След час работното му време свърши. Вече се бяха струпали буреносни 

облаци. Започнаха гръмотевици и светкавици, първите след сухото лято. Абдул 
си тръгна в дъжда – редки, едри и топли капки. Както е в Кабул преди есента.
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ИЗ АФГАНИСТАН

ПРЕЗ КАНДАХАР И ХЕРАТ

Взех интервю от майор Фиона Морган-Фрис от британската армия. Тя бе 
шеф на САТО (комбинирания терминал за хора и товари) не само на летището 
в Кабул, но и на намиращото се на 550 км югозападно летище Кандахар и на 
още по-южната, чак в пустинята Регистан, английска база Камп Бастион.

В края на разговора Фиона ми предложи неустоимата съблазън да оби-
коля за един ден Афганистан с американски самолет С-��0 „Херкулес“. При-
ех веднага. Когато една жена попита някой мъж „Би ли желал...“, то по мо-
ите разбирания истинският джентълмен още след тия три думи е редно да 
възкликне „О, да, разбира се, че желая и то много!“ А да откажа на самата 
Фиона? Изключено. Не изпитах никаква вътрешна съпротива, защото отдав-
на познавам себе си и съм разбрал, че мога да удържа на всичко, освен на 
изкушенията. А какво страхотно изкушение ми предложи тя!

Уговорихме се да тръгна само след два дни.
Не изпитвах притеснение от това тайно начинание. От Министерството 

на отбраната като ме изпратиха в Афганистан взеха мерки да съм възможно 
в най-пълна изолация. Съвсем целенасочено не ми бе направена акредитация 
като журналист в щаба на ISAF, с която бих обиколил без проблеми военни-
те лагери и летища. Българските офицери по сигурността се опитаха да ми 
ограничат движението единствено между жилищната ни сграда и столовата. 
Но никой не ми бе забранявал да пътувам със самолети на НАТО, редовно 
вписан в пасажер манифеста (списъка на пътниците), спазил задължителните 
мерки за сигурност – наличие на вътрешна охрана, каска и бронежилетка.

За кратко мъдрувах дали да уведомя командира ни полковник Марин 
Начев. Но не можах да си дам отговор защо трябва да го направя. За да ми 
разреши? Че аз не се нуждаех от разрешение. Или да споделя с него отговор-
ността? Не бе честно от моя страна. Колкото бе рисковано за мен, толкова е 
и за американския екипаж и за останалите пътници.

Тайно отредих на полковник Начев ролята на майката, за която е по-
добре да не знае какви ги върши нейната кротка и добричка шестнайсетго-
дишна дъщеря. Ако на него не му харесва ролята на майка, ще му предложа 
тази на бащата, който последен научава какви ги върши майката. Така само 
му спестявах излишни тревоги, служебните му тежаха предостатъчно. Заре-
кох се, ако пътешествието ми остане в тайна, като се върнем в България, да 
си посипя главата с пепел.

Така разсъждавах, след като Фиона ми направи фантастичното предло-
жение и аз като изкушения Адам мигом го приех.
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Сутринта рано на ранина се измъкнах през задния вход на блока, като 
гледах никой да не забележи тежката торба с бронежилетката и каската. По 
околни пътища, покрай оградата на лагера, се добрах до терминала. Фиона 
вече ме чакаше. Тя собственоръчно ме чекира, а в моя бележник написа име-
то на самолета USA–FLASH 45 и маршрута: KABUL 09,00–KANDAHAR–
FARAH–HERAT–KABUL �6,00. Все едно в България да пропътувам Ай-
тос–Кърджали–Кюстендил–Своге–Айтос. Разбира се, разстоянията тук са 
два–три пъти по-големи. Предстоеше ми обиколка от �000 км, в която щях да 
видя от въздуха почти цялата територия на Афганистан на юг от Хиндукуш.

Фиона лично ме заведе до самолета, само дето не ме държеше за ръка. 
Връчи ме на екипажа, като в словото є схванах четири думи: бългериен, джо-
урналист, пайлот, кънъл (полковник). Комбинацията от двете ми сегашни и 
две минали титли направи необходимото впечатление. Още повече че им го 
каза самата майор Фиона Морган-Фрис! Титлосаха ме „сър“ и ме поведоха 
към стълбата за кокпита на самолета.

Пилотската кабина на С-��0 е с размери на кухня в боксониера – дълга 
към �,5 м и широка � м, формата є наподобява тъпата част на половин яйце. 
По средата зад двамата пилоти е креслото на бордния инженер. Още по-назад 
до десния борд е навигаторът. Настаниха ме на една тапицирана седалка на 
четвъртия ред, но между мен и първия пилот отляво имаше доста празно про-
странство. По-късно аз пълноценно го използвах, за да се добера до задните 
илюминатори на кабината и да изчерпя батериите на два фотоапарата.

Целият екипаж се състоеше от хора по на около петдесет години, само 
чаровно усмихнатият чернокож втори пилот изглеждаше с десетилетка по-
млад. Всички заеха местата си петнайсетина минути, преди да запуснат дви-
гателите, и се вързаха за седалките. Закопчах и аз коланите. Двамата пилоти 
си отвориха по едно странично прозорче, за да влезе по-хладен въздух. Зака-
чиха за бравите им радиослушалките си и зачакаха търпеливо.

Дори щуротии да върши човек, той трябва да ги прави премислено. В 
тези изключително отговорни начинания често има един праг, след който не 
можеш да спреш и се върнеш обратно. Никой не се е спрял по средата на 
пързалка за бобслей. А изпусне ли се ситуацията от контрол, тя прераства 
в катастрофа. За мен критичният момент сега настана, когато вторият пилот 
размени няколко думи с Кулата за ръководство на полетите и витлата на хер-
кулеса се развъртяха. Ако е живот и здраве, щях да се върна следобед.

Излетяхме на запад, където е новият квартал Кваджей Бугра – добре 
парцелиран терен, идеално прави улици и повече зеленина, отколкото оча-
квах. Това успях да видя, докато опъвах врат, прикован с ремъците към се-
далката.

Самолетът взе курс на югозапад към Кандахар. Разстоянието щяхме да 
изминем за около час. Навигаторът и бордният инженер откопчаха ремъците 
и се разшаваха. Не чаках покана, станах прав. Приближих стъпка по стъпка 
илюминаторите зад първия пилот. Бях готов при укорен или дори въпроси-
телен поглед да си подвия опашката и да се кротна на одърчето си. Но нищо 
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подобно не се случи. Към десетата минута допрях обектива на фотоапарата 
до стъклото и направих първите снимки.

През десните илюминатори преминаваха най-западните хребети на 
Централния планински район (крайно разклонение на Хиндукуш) с върхове 
над три хиляди метра. Размерите му са колкото целокупна България – около 
600 км в посока изток–запад и 400 км север–юг. Долу вляво се нижеше ма-
гистралата от Кабул към Кандахар. Мой приятел българин, който е пътувал 
по нея, твърди, че състоянието є е много по-добро от околовръстния път на 
София. Строили са я турски фирми като подизпълнители на американски. 
Летяхме на височина 4–5 хиляди метра над пътя, понякога го губех от пог-
лед, но до Кандахар видях да се движат по него не повече от двайсетина коли. 
Ако това е критерий за живот, то афганистанският Юг бе парализиран.

Към двайсетата минута от полета стигнахме град Газни. Населението му 
надминава �00 хиляди души. Градът е известен със своите две старинни кули 
с височина 5� м. В стари хроники пише, че оттук до Кандахар пътя го вземали 
за дванайсет дни с камили. Из книгите съм срещал още, че през 868 г. града го 
е превземал някакъв си емир Якуб ибн-Лейс. После Газни станал столица на 
могъща държава, в чиито предели влезли всички афганистански земи. Древни-
ят град тънеше в зеленина. През него преминава едноименна река, която след 

Заради водата животът е съсредоточен в дъното на долините
и някои градове изглеждат като дълга река
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стотина километра се влива в соленото езеро Аби-Истава. Западно от стария 
Газни се ширеше новият – сиви и унили правоъгълничета от кирпич. 

Специално държа да отбележа, че край Газни от осем века има мавзо-
лей на легендарния Ходжа Булгари, признат за покровител на тогавашните 
лечители и кумир на сегашните афганистански медици. Преди �0-ина години 
мавзолеят е посетен от българския журналист Веселин Сейков. Ето какво 
пише той: „В Афганистан някои учени сравняват Ходжа Булгари с Авицена. 
Той е описван като религиозен сановник, философ, висш съветник на местни 
владетели. Но на особено висок пиедестал са поставени неговите качества 
на прочут лечител, който лекувал със загадъчна свръхчовешка енергия…“ 
Знае се, че Ходжа Булгари е дошъл в тези земи през ХІ в. и е приел исляма. 
Според Сейков има няколко хипотези за произхода му: дошъл от Южното 
Поволжие, принуден да замине на Изток млад знатен български велможа или 
прокуден богомил.

Леко „захапахме“ от планините. Заради Газни отляво пропуснах пре-
литането вдясно край високопланинското езеро Навар, ширнало се на цели 
четирийсет километра. Минавахме над малки хребети, някои оловносиви, 
други откъм сенчестата страна черни като кокс. Трети изглеждаха бели и 
блестяха като оваляни в кристална захар. Най-странното (а щях да го наблю-
давам после в целия полет) бе, че от тези планини, изсечени сякаш от моно-
литен камък, извираше вода. Тя течеше на поточета, които ярко блестяха на 
слънцето. Само след километър пустинята отново попиваше влагата и пак 
наставаше пустош.

Четиримата от екипажа постоянно си разменяха информация, вадеха 
малки разпечатки на полетни карти и таблици. Бордният инженер все из-
числяваше нещо на калкулатора си и попълваше със стъклограф някаква 
табличка. Вдясно от мен седеше навигаторът, на чийто лаптоп бе графично 
изобразена цялата информация за полета, а силуетът на едно малко червено 
самолетче непрекъснато се движеше и показваше мястото ни в момента. (За 
лаптопа още в началото кратко ми казаха „сикрет, но пикчърс“.) На него 
видях, че излязохме южно от летището в Кандахар и под нас е р. Аргастан. 
В коритото є се забелязваше тясна ивица вода. Нейният широк десен бряг 
сивееше от изсъхнала кал поне на половин километър. Там вода вероятно е 
текла по време на опустошителни пролетни пълноводия.

На юг от брега на реката се шири пустинята Регистан с размери поч-
ти колкото България, достигаща плътно до границата с Пакистан. Едва тук 
разбрах какво е истинска пустиня – пясък с цвят на презряло жито се сте-
леше на ситни и безкрайни вълни. И така до хоризонта. Там е царството на 
белуджите. Но и англичаните някак оцеляват в своя форт Камп Бастион в 
западния є край.

Пилотът задържа още малко западния курс, но на двайсетина километра 
преди град Панджван, където в момента се водеха най-тежките боеве с тали-
баните, започна десен завой към летището. Целият терен бе абсолютно равен 
и изобщо не ми стана ясно къде могат да се крият талибаните.
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От въздуха огледах лагера, проснал се на площ почти два квадратни 
километра. Кацнахме в курс 50 градуса. Веднага след напускането на писта-
та преминахме край два дежурни английски изтребителя „Хариер“ (Harrier). 
Набързо мернах още два в хангари, после видях два „хариера“ да кацат. Спо-
ред предварителната ми справка в интернет те са модификация GR7A, но 
съвсем скоро предстои да бъдат заменени с по-новите GR9А. Значителната 
надморска височина и горещият въздух не са благоприятни за вертикалното 
излитане и кацане, някога по същата причина руснаците върнаха обратно 
палубните изтребители Як-�8. Но британците избраха точно тези самолети, 
защото през �004 г. пистата бе къса, едва през следващата година я удължиха 
от двата края с по половин километър.

Погледът на север долавяше познатата гледка от Кабул – дълга верига 
от баири, но малко по надалеч (4–5 км) и поради това изглеждаха по-ниски. 
Дори най-източният от тях бе отделен от останалите също като онзи при нас 
в KAIA, върху който има танк Т-55 на АНА.

Летището в Кандахар изглеждаше класическо военно. В южната му 
страна, от единия до другия край на пистата с дължина �,5 км, се простираше 
военният лагер. Видях го още от въздуха. 

От северната страна на пистата, до самия бетон, работеха десетки стро-
ителни машини, които подготвяха разширяването є. Зад тях имаше асфалтов 
(или бетонов) център. В момента в Кандахар се наливаше не просто асфалт, а 
милиони долари. И никой не показваше, че възнамерява да се изтегля. Напро-
тив, силите ще се увеличават. Бях дочул, че тук от следващата година трябва 
да живеят единайсет хиляди души. В КAIA вече отдавна се говореше, че тук 
ще бъдат пребазирани от Кабул холандските изтребители F-�6.

Най-напред в очите ми се наби един голям стар хангар за самолети, чий-
то преден край на покрива зееше разбит сякаш от бомба. Кулата за ръководс-
тво на полетите не бе близо до рульожната пътека, а се намираше зад един 
ред сгради.

Изкушаващо бе да си въобразя, че съм първият българин, навлязъл в зе-
мите на талибаните, но не е така. Зная поне трима приятели, които са ме изпре-
варили. През април �980 г., само четири месеца след навлизането на Съветс-
ката армия, Афганистан го пребродиха четирима български журналисти, били 
са и в Кандахар. „Два месеца не свалих калашника от рамото си“ – ми сподели 
веднъж депутатът от НДСВ Станимир Илчев, бивш шеф на парламентарна-
та комисия по отбрана. През �985 г. Афганистан го обикаляха 70 дни военни 
журналисти, сред които и капитан първи ранг Цвятко Дончев. Третият ми при-
ятел, минал през Кандахар, е служителят от ООН Димитър Желев.

Пилотите ме уведомиха, че разполагам точно с един час, за да разгледам 
каквото мога. Не чаках специална покана.

Всички пътници се запътиха към една сграда, която приветстваше с из-
писаното на стената с много едри букви WELСOME TO KANDAHAR ЕND 
FIELD. Направих си паметна компрометираща снимка. Заради нея можех и 
да изгоря, ако я видят. Но аз вече казах, че мога да издържа на всичко, само 
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не и на изкушенията. Освен това дължа да призная, че мъжете правим по-
вечето от големите си изпълнения единствено, за да се похвалим. А в него 
момент все още се имах за мъж.

Пред сградата се натъкнах на иззидан от камъни не много висок паметен 
знак, издигнат от канадците в памет на загиналите тук техни съотечествени-
ци, който набързо фотографирах и оставих разчитането на текста за Кабул. 
Самата сграда отвън изглеждаше малко по-приветлива, отколкото отвътре. 
Очевидно е строена много отдавна, когато все още не е имало достатъчно 
цимент. Таванът на залата за пътници, в която влязох, се състоеше от реду-
ващи се през три метра сводове като на мост, които обикновено се правят 
от тухли, запънати между стоманени релси. Тук е била последната опора на 
талибаните на летището през �00� г. и още личаха следите от куршумите по 
стените. Варовата мазилка на цели хармани се бе сринала на пода. Работеше 
телевизор с голям екран, а на шкафа край него безредно се търкаляха десетки 
дискове с филми. Леко мрачно и хладно – прелестно за лятото.

От залата можеше да се влезе в района на лагера. Надникнах в чуждия 
лагер. Отпред се простираше паркинг с много леки коли, зад него се вижда-
ха широки улици с електрически стълбове, върху които са прокарани гъсти и 
провиснали снопове гумирани кабели. За двайсетина минути само се докоснах 
до нещо, но не можах добре да огледам. Имах смътното усещане, че пак ще се 
върна на летището в Кандахар. (После наистина се върнах и то неведнъж.)

Върнах се в самолета, когато пътниците вече се качваха. Излетяхме към 
Фарах. Опъвах врат да видя отдясно основания от самия Александър Велики 
гр. Кандахар. Приятел, който го е посетил многократно, ме уверяваше, че в него 
няма значими забележителности. Дори и гробницата на емира Ахмад Шах Дур-
рани не заслужавала особено внимание. Сигурно е прав, но на мен ми се искаше 
сам да се уверя. Макар градът да е предполагаемо �00-хиляден, не успях да го 
съзра, скри го маранята. Още повече че пилотите тръгнаха решително наляво 
от пътната линия. Не беше трудно за досещане – те предпочетоха да набират 
височина в покрайнините на пустинята, вместо да прелетят точно над размирния 
гр. Панджван и долината на р. Аргандаб, където са маковите полета.

Ако трябва да се определи с една дума ландшафтът през по-голямата 
част на всичките �50 км до Фарах, това е пустош. Под нас непрекъснато се 
стелеше бледожълта земя, набраздена от пресъхнали речни корита.

На стотина километра от Кандахар, където пътят пресича р. Хилменд, е 
градчето Гиршк. Реката извира близо до Кабул и през следващите над петсто-
тин километра събира многобройни притоци. Най-нагъсто те са в долното є 
течение. Условията са изключително подходящи за отглеждане на опиумен 
мак. С особена известност се ползва село Сангин, където е най-голямата бор-
са за дрога в Южен Афганистан. Тя е основно сборище на наркотрафикан-
тите средна ръка, тук предимно се изкупува дрога, а след това се препродава 
на едро. Първокачествената дрога се получава от малките капки кафяв клей, 
които излизат от повърхностните вертикални нарези от тънък резец по зе-
лените чашки на прецъфтелите цветове. Преди пък чашките да изсъхнат, ги 
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обират, след което ги варят в големи казани, а получената кафява маса със 
сравнително ниско наркотично съдържание я сушат. 

Нищо не предвещаваше, че пред Фарах отведнъж и начесто от пустинята 
ще израстват като айсберги в океана стръмни хълмове и хребети, невероятни 
зъбери и страховити чукари във всевъзможни багри. Пилотите си сложиха 
ръкавиците, което означаваше приближаване на летището. Седнах обратно 
на мястото си и закопчах коланите. Самолетът ни снижаваше за кацане, като 
почти се провираше между скалите.

Пистата във Фарах по дължина я охраняваха няколко хамъра. Североиз-
точно, в далечината, се виждаха изгорели бронетранспортьори и автомобили. 
Със спирането на самолета отпред веднага застана войник с пръст на спусъка 
на карабината си. Сградата на самата аерогара е два пъти по-малка от жп 
гарите на Пирдоп и Златица. Самолетът не спря двигателите си, пътниците 
слязоха набързо.

Фарах е важен град в Западен Афганистан. Намира се само на стотина 
километра от Иран, винаги е бил под силното му влияние. Сега икономичес-
кото присъствие на Техеран е достигнало дълбочина над �00 км. След про-
гонването им от Кандахар талибаните успяха още през есента на �006 г. 
да проведат тук своята първа въоръжена акция и районът стана доста чув- 
ствителен за силите на ISAF. Шиитски Иран се въздържаше от подкрепа на 
талибаните сунити, за да не дава повод за атака от страна на американците. 

Обичаен пейзаж в Афганистан
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Готовността обаче бе налице, твърдяха от разузнавателните служби на ISAF.
Излетяхме в обратна страна на кацането и така можах още един път да видя 

хълмовете, сред които се провирахме на идване. Взехме северен курс за Херат. 
Преди този полет внимателно бях разгледал една географска карта, откъдето и за 
миг не предположих над какви невероятни планини ще преминем. Първите сто-
тина километра летяхме над изключително слабо населена и безводна територия, 
земята често сменяше цвета си от светлобежово до кафеникаво. И пак отведнъж 
израстваше нещо средно между малка планина и голям баир, нещото бе моно-
литно и обикновено оловносиво. Някъде по пътната линия се намираше летище 
Шинданд, откъдето са оперирали съветските ВВС по време на инвазията, но не 
го забелязах. През вторите стотина километра под нас лежеше магистралата за 
Херат, по която видях да се движат не повече от десетина – двайсет коли.

Тук направих едни от най-впечатляващите си снимки. Стелеха се планински 
вериги една зад друга и се губеха в зелен хоризонт на небето. Отначало мислех, 
че е оптическа измама. Земята, погледната от Космоса, изглежда синя заради 
влагата в атмосферата. Над Централния планински район въздухът е практичес-
ки абсолютно сух, относителната влажност не надхвърля един процент, докато в 
България никога не пада под �5–�0 процента. Това беше причината хоризонтът 
да изглежда не син, а зелен. Никога в никой от своите две хиляди и четиристотин 
полета в България не съм виждал такова изумително явление. Ако се опитам 

Южно от Херат над безводното плато Шинданд заради сухия въздух
хоризонтът изглежда зелен
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да разкажа гледката, е все едно да опиша с думи на какво мирише теменужката. 
Фотоапаратът ми обаче запечата гледката безпристрастно.

В Херат ни посрещнаха със същата охрана от хамъри като във Фарах. 
Летището изглеждаше много добро за провинциално, Кулата му кула, дори 
градинка с цветя и кипариси радваше окото. Не можах да сляза, защото не-
колцината пътници пак се измъкнаха набързо при работещи двигатели. В 
това време аз се взирах напред между раменете на пилотите. Отпред на чети-
ри-пет километра се виждаше плътна зелена ивица. Херат!

Много пъти съм чувал в KAIA, че Херат е най-цивилизования и красив град 
в Афганистан. В неговите околности са творили великите поети Рудаки, Фирдоу-
си и Омар Хаям. Разказвали са ми за две невероятно изящни джамии, за запазена 
част от голяма крепост с интересни бойни кули от времето на Александър Ве-
лики, за четири самотни минарета като фабрични комини... След войната градът 
бил порядъчно разрушен, но успели сравнително бързо да го възстановят.

Още с излитането видях Херат – огромна зелена градина, ширнала се по 
разклонените канали на Хери-руд (Херат река). На километър преди него на-
шият „Херкулес“ направи десен завой, за да не смущава хората с шума си.

От Херат до Кабул започна най-дългата и може би най-интересна част 
от полета. Очакваха ни 650 км по дължината на Централния планински район, 
като първите 400 км бяха срещу течението на р. Херируд. Отляво се извися-

В залепените за скалите четири кишлака могат да живеят единствено хазарейци
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ваше дългият хребет Сафеткох с височина �500 м, отдясно се изредиха хребе-
тите Касамург и Банди-Баян, достигащи до 4000 м. Между тях обаче нямаше 
и помен от гледката на Подбалканските полета между Стара планина и Средна 
гора. Долу се очертаваше тясна ивица земя, на места притисната между голи 
чукари, понякога реката и пътят напълно се губеха в тесни клисури.

Високо под самите върхове на абсолютно голите и стръмни планински 
склонове виждах миниатюрни селца от по десетина къщи. Те се бяха зале-
пили за скалите като малки зелени туфички точно под улеите на потоците. 
Около тях не се виждаше никаква растителност. Надолу с километри се виж-
даха голи скали. От какво поминуват тези хора? С какво се хранят и обли-
чат? Имат ли добитък и как го отглеждат? Откъде дърва за огън да си готвят 
и да се топлят през зимата? Спомних си моя приятел пилот подполковник 
Мохаммад Есхак, който е етнически хазареец и е точно от този район. Беше 
ми разказвал, че само те живеят горе сред скалите заради безопасността, по-
неже от другите народности дружно не ги обичали. Хранели се предимно с 
мляко и овче месо, а овцете им пасели лишеи и мъх по камъните. Веднъж в 
месеца ходели до някой населен пункт за неотложни провизии. Сега разбрах 
защо Есхак толкова се гордееше с етноса си – в тези сурови условия могат не 
просто да оцелеят, но и постоянно да живеят само хазарейци.

Стигнахме над град Чагчаран, средата на провинция Гор. Разположен е 
сред жълтеникави и червеникави голи баири. Познах го по дългата и тясна пис-
та. Отминахме го, преди да открия в покрайнините на летището лагера на ли-
товците, които се появяваха в KAIA и се сприятелявахме в българското барче. 
Чагчаран е световно известен със своето минаре към джамията, строено преди 
четири–пет века, външният вид на който представлява изящна плетеница.

Афганистанците обичат да разказват една легенда за своя произход. 
Според нея те водят началото си от Афгана, внук на израилския цар Саул 
от сина му Йеремия. Коренът на този Афгана 
се оказал плодовит и наследниците му бързо 
се умножили. Наричали ги бани-израел. През 
VI в. пр. Хр. Навуходоносор, цар на Вави-
лон, нападнал Юдея и прогонил рода на Аф-
гана чак тук, в Гор. Всъщност не ми е ясно 
защо ги е гонил през територията на днешни-
те Сирия, Ирак и Иран, та и на �00 км из пу-
щинаците на р. Херируд. Само че легендите 
се приемат такива, каквито са, без да се тър-
си в тях достоверност или логика. (Навухо-
доносор ІІ през 586 г. пр. Хр. наистина сма-
зал въстание на Юдея, изгорил Йерусалим, 
разрушил Соломоновия храм и отвел голяма 
част от еврейския народ в плен.)

Дали обаче това е само една романтична 
легенда? Защото пак тук, в провинция Гор, в 

Минарето в Чагчаран



96

абсолютно безлюдна местност при вливането на рекичката Джамруд в голя-
мата Херируд се намира второто по височина (6� м) минаре в света. Строено 
е през ��94 г. в столицата Фирзукух по заповед на султан Гияз-ад-Дин в чест 
на победата над газневидите. Но Чингис хан изтрил града от лицето на земята 
в буквалния смисъл на думата. Само минарето оцеляло, но светът забравил 
за него. Открито е отново през �890 г. Не бих разказвал всичко това, ако не е 
фактът, че при направените археологически разкопки било намерено еврейс-
ко гробище с паметници на иврит.

Отминахме Гор. Тогава си дадох сметка, че в тези абсолютно голи плани-
ни през всеки �0–�0 км прелитахме над десетина добре различими пътища. Те 
преминаваха напречно на нашия полет, прехвърляха високите била, двата им 
края се губеха в далечината, без да съединяват селища. Поне един от тях води 
на юг на стотина километра до малкото селце Нили. То се свързва със света 
чрез множество тесни пътчета в много посоки. По тях могат да се движат само 
високопроходими коли или животински кервани. Това го е направило удобно 
за най-голямата наркоборса на едро в цял Афганистан. Основните клиенти са 
прекупвачите. Стоката се предлага в чували, няма по-малки разфасовки. Всич-
ки продавачи свободно излагат стоката си на рафтове в магазина, като хвалят 
доброто є качество. Реална държавна власт липсва, там по същество команд-
ват големите босове, макар никога да не излизат на светло. Полицията строго 
следи за реда в селището, от бизнеса тук зависи оцеляването на значителна 
част от афганистанците в цялата държава. Новопоявилите се хора веднага пра-
вят впечатление и ако вдъхват несигурност, те може да изчезнат безследно. 
Журналисти попадат в Нили само със съгласието на наркобароните.

Още по-странни изглеждаха пътечките от малките селца в долините, ко-
ито изкачваха планинските склонове на зигзаг и на върха отведнъж изчезва-

Долината на Бамиян с двете празни ниши от взривените статуи на Буда
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ха. Непонятно е за какво хората се качват, не се виждаха нито храсти, нито 
пасища или нещо, което да заслужава внимание. Дали пътят завършва тук на 
върха или напротив, започва от него, за да слезе долу до селото? Въпросът 
изглежда толкова безсмислен, както и съществуването на тази пътечка.

Изчерпих батериите и на двата фотоапарата. На единия изобщо му из-
гасна екрана, на втория му светна червената предупредителна лампа. В оста-
налото време просто съзерцавах планините.

Спестявам подробностите до кацането.
Преди да излезем от самолета, връчих на командира на екипажа два ком-

пактдиска с изгледи от България и българска музика. Не го очакваха. Но се 
реваншираха, като събраха целия екипаж на самолета, включително охрана-
та и обслужващите товарната част, разпънаха едно знаме на САЩ и всички 
се наредихме зад него. Да, точно така се прави – аз не съм обикалял из Аф-
ганистан с някакъв случаен самолет, а именно с американски С-��0 „Херку-
лес“ с име FLASH 45 и снимката винаги ще ми го напомня. Благодарих на 
всички, че бяха изключително толерантни към мен.

На следващата сутрин взех компактдиска с избраните 70 снимки от по-
лета, прибавих към тях два диска с изгледи и музика от България и тръгнах 
да търся Фиона. Намерих я в щаба заедно с нейния нов заместник Найт. Тя не 
говори немски, но въпреки това аз є казах: „Ду бист айне фантастише фрау унд 
их лийбе дих!“ Не разбирала Фиона немски? До този момент може и така да 
е било, но сега разбра всичко. Тя разпери ръце и ме прегърна. Хората винаги 
разбират, когато им се говорят хубави неща, дори и на непознат за тях език.

По пътя на дрогата

МИТИЧНИЯТ ФАТЕРЛАНД КРАЙ АМУ ДАРЯ

Докато благодарих на Фиона за невероятния шанс, който тя ми предо-
стави да обиколя Южен Афганистан, є признах, че мечтата ми е да посетя 
Мазар-и-Шариф в Северен Афганистан. На трийсетина километра западно 
от него е гр. Балх, в чийто район се предполага, че преди две хиляди години 
са живели протобългарите – народът, от който впоследствие са произлезли 
прабългарите. Помолих Фиона да не забрави обещанието си, че ще използ-
ва многобройните си познанства, за да ме свърже с експерт по граничния 
експорт. Интересуваха ме пътищата за изнасяне на наркотика през грани-
ците на Афганистан.

Фиона веднага каза: „О`кей!“ Как да не ги обичам такива жени?
Тя ме извика още на следващия ден. Уредила ми полет с италиански еки-

паж на С-��0. Срещна ме и с германския полицай капитан Саша Вех, който 
ще ме чака в Мазар-и-Шариф. Можело да се върна още същия ден. Но ако 
съм искал, на следващия ден ми се предоставяла възможност да присъствам 
на важна среща на р. Аму Даря между американски експерти по експортен 
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контрол и граничари от Афганистан и Узбекистан. Тогава щяло да се наложи 
да се върна чак на третия ден.

Интересувах се от пътя на наркотиците. Но три дни? Множко са. За един 
ден никой няма да ме усети. Два дни как да е, ще измисля някакво алиби за но-
щта – късно съм легнал, рано съм станал. Може и на мъж да се направя, случи-
ло ми се да преспя другаде. Но три дни? От друга страна, ме притискаше едно 
фатално обстоятелство – Фиона след четири дни окончателно си заминаваше 
за Англия. Ако имаше поне месец време – пей, сърце! Седмично по един полет, 
ще преора целия Афганистан. Друг шанс обаче няма да ми се удаде.

По едно време си рекох: „Какво се правиш, че мислиш, след като знаеш, 
че ще отидеш?!“ Така си беше. Реших да се оставя в ръцете на съдбата.

На следващия днес цял ден четох книги. Стягах се за пътуването до Се-
верен Афганистан. Още в България си наумих, че трябва да намеря начин 
да отскоча до Балх и неговите околности. Не можех да си представя, че ще 
отида до Рим и няма да видя папата. От Кабул до Мазар-и-Шариф по права 
линия са триста километра. Заради пресичането на Хиндукуш през прохода 
Саланг трябва да добавя поне още сто. Не знаех как ще стане, но събрах ця-
лата възможна литература за прапраисторията ни.

Дълго време и с оскъдни доказателства ни учеха, че прабългарите били 
ниски и кривокраки монголоиди, степен и полудив народ. Не се срамувахме, 
защото никой не може да избира бащите и дедите си. Но и не се гордеехме 
особено.

Много историци сега отстояват тезата, че прародителите на прабълга-
рите имат тюркско-алтайски произход. Това становище доста аргументирано 
ми го изложи езиковедът тюрколог проф. Иван Добрев от Военна академия 
„Г. С. Раковски“. Според него далечната ни прародина е в Минусинската 
котловина западно от Саяно-Алтаите.

През последните десетилетия други наши историци пропагандират вер-
сията, че прабългарите принадлежали към иранската племенна група, били 
високи и снажни хора.

Доцент Цветелин Степанов от Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ ми изложи версията, че е възможно народ с такова име да е оби-
тавал Северен Афганистан в ъгъла между планинската верига Хиндукуш и 
р. Аму Даря. Възможно е също негов център наистина да е бил град Балх, 
който съществува и днес, макар и силно западнал. Когато народът напус-
нал тези места в първите столетия след Христа, по време на своето пресе-
ление северно от Каспийско море, той се смесил с компактни маси, идващи 
от Памиро-Алтайския район. Така че никой не може да каже как точно се е 
формирало племето на прабългарите в предходните петстотин години, преди 
Аспарух да доведе част от тях в Онгъла. Затова някои историци наричат ня-
когашните жители на областта около Балх не прабългари, а протобългари.

Моят афганистански приятел Сидики чувал, че жители на североизточ-
ните области Панджшер, Бадагшан и Кундуз твърдели, че техният праотец 
дошъл преди хиляда-две хиляди години някъде от България, Самарканд или 
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Бухара. От афганистанеца Азими, докато монтираше интернет в жилищния 
ни блок, научихме, че по тези земи още се казва: „Хубава като българка!“ 
После чухме тези думи и от други афганистанци.

Обещах на доцент Степанов да не пиша възторжени глупости за праро-
дината на прабългарите. Но не виждам пречка да разкажа поне две романтич-
ни версии, дори те да са легенди, създадени в наше време.

Първата от тях е, че афганистанците са ни братовчеди. Под същото за-
главие през �00� г. известният наш географ и пътешественик професор Тян-
ко Йорданов даде запомнящо се интервю за вестник „�4 часа“. Той, за съжа-
ление вече не е сред живите, но със съгласието на колежката Мила Гешакова 
си позволявам да го преразкажа.

Професорът дълги години водеше телевизионното предаване „Атлас“. 
Пропътувал е цял свят на свои разноски. До края на живота си събираше 
сведения за нашите исторически корени и защитаваше тезата, че днешните 
афганистанци са праправнуци на прабългарите.

Защо твърди, че във вените на афганистанците тече българска кръв?
При едно от пътуванията му в Афганистан някакъв таджик го завел при 

племето ишкашимци. Там видял български физиономии, български шевици, 
чул български думи. На въжето казвали „въже“, на мъжа – „мъж“, на коша-
рата – „кошара“, а на къщата – „къщ“. Таджикът завел професора при свои 
приятели, а човекът, който го посрещнал, му рекъл: „Зъ те познам.“ На друго 
място го завели в каменна къща, а стопанинът є попитал: „Тъ кой си?“

Отначало професор Йорданов допуснал, че му говорят на лош руски. Но 
влиянието не би могло да е оттам, понеже руснаците не могат да изговорят 
„ъ“. Дори и в близките до нас сръбски и македонски езици няма такъв звук.

През 70-те и 80-те години на миналия век руснаците издали речници на 
ишкашимците, на пащуните и мунджанците в Афганистан и на дарвасците 
в Памир. Те изобилствали с български думи. Още навремето Петър Добрев 
анализирал речниците на народите, които сега живеят в периферията на Па-
мир – Хиндукуш, Тяншан и Кавказ. Открил българска реч и там. При армен-
ците, осетинците, кабардинците, че даже и при чеченците се чували българс-
ки думи. Те също се падали наши братовчеди.

Според индийския епос „Махабхарата“ Първата българска държава 
се казвала Балхара (или Бълхара). Столица є бил град Балх на р. Балх. 
Намирал се на �50 км западно от Памир и на 700–800 км югоизточно от 
Туркменистан.

Според професор Тянко Йорданов там е старата столица на Първата 
българска държава. Нейното име са го изговаряли и са го оставили записано 
индийци, арменци, перси, гърци и латинци. Индийците наричали българите 
„болхи“ или „болги“, таджиките – „болори“, а туркмените и турците – „бул-
гар“. Така под различни езикови влияния името на държавата ни станало Бал-
хара, а столицата є – Балх.

Професор Йорданов категорично отказва да приеме досегашната офи-
циална историческа теза, която гласи, че сме от тюркски произход и сме до-
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шли от Изтока. Той оспорва, че Аспарух довел южно от Дунав една ордичка, 
но тя се претопила сред славяните и останало само името є.

Първата българска държава взела участие в Голямата индийска война 
през �400 г. пр. Хр. Гръцките държави и градове били основани ��00–��00 г. 
пр. Хр., а Рим – в 75� г. пр. Хр. По онова време ние вече сме имали голяма 
държава. В индийския епос „Махабхарата“ пише още, че царете на Балхара 
воювали със златни колесници, а народът отглеждал най-бързите и най-кра-
сиви коне в света. След тази война част от българите, потомци на българския 
цар Кардама, се изселили в Северна Индия.

Запазени източници свидетелстват, че българите имали прекрасни 
овощни градини, отглеждали пшеница, лозя, люцерна, чесън. Всичко това 
можело да вирее единствено в оазисите на Средна Азия, а не в ледниците 
на Памир.

Българите били нападнати в I в. от хуните, в VIII в. от арабите, после от 
тюрките и монголите. Тези от тях, които не се преселили на запад, потърсили 
спасение в труднодостъпните дебри на Памир, Хиндукуш и Тяншан. До края 
на XIX в. никой не направил опит да ги помохамеданчи и те запазили езика 
и бита си.

Някои от тези племена сега населяват периферията на Памир. Ишка-
шимците наброяват �700 души, мунджанците пък са няколко десетки хиляди. 
Най-многобройни са пащуните – те са почти половината от населението на 
Афганистан.

Едно от последните преброявания на населението открило в дебрите на 
Източен Хиндукуш езичници. Те сами предложили да ги пишат българи. Но 
не ние сме ги научили на български език. Обратното е, взели сме от тях езика 
без падежи и със „ъ“. Пренесли сме го в България и сме го съхранили през 
вековете.

Петър Добрев е друг страстен радетел да се търси в Балхара далечна-
та прародина на прабългарите. През �005 г. излезе неговата книга „Сага за 
древните българи“. В нея той привежда доказателства от древни хроники, 
според които царството Балх се намирало на двата бряга на Аму Даря, а ста-
рите гърци го наричали „Страната на хилядата града“ и „Перлата на Ариана“. 
През ��7 г. пр. Хр. тези земи били завладени от Александър Македонски, но 
той не успял да превземе столицата Балх.

Настанали лоши времена за Балхара. През �5� г. Китай разбил черните 
хуни и ги прогонил далеч на север от границите си. Там условията за жи-
вот не били благоприятни и дивите племена се разселили. Най на запад от 
всички хунски племена живеел народът хара-хунга. Според историци той е 
от тюркско-монголски произход, тъй като името му е сходно с монголския 
израз хара хун – „черен човек“. Същият този народ е наречен в индийския 
епос „Махабхарата“ с израза „грабителите хуни“. Вероятно именно те са 
прокудили жителите на Балхара.

Дивите чергарски племена имали своя тактика да изтощават и най-сил-
ните си противници. Те никога не приемали бой с войска, разбягвали се и 
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после отново се завръщали. Скитниците не превземали градовете, но опусто-
шавали нивите и градините, създавали пречки на земеделците и застрашава-
ли пътищата. Непрекъснатите им набези заплашвали Балхара с недоимък и 
глад. Арменски хроники от онова време свидетелстват, че в древните царства 
край планината Имеон (Памир) – Балхара, Согдиана, Хорезм препускали де-
сетки чергарски племена.

Назряла необходимостта от преселване в нови свободни земи, където да 
бъде изградена нова държава. Въпросът бил накъде да изберат път. От изток 
ги притискали свирепите хуни, на запад ги очаквала враждебната Персия, 
на юг като преграда към Индия се издигал високият Хиндукуш, на север се 
простирали азиатските пустини. Може само да се предполага защо предците 
ни са избрали да прекосят пустинята Каракум.

Според версията на Петър Добрев първите се решили на тази отчаяна 
стъпка малко преди �65 г. Потеглили заедно с цялата челяд и имущество, 
карали домашен добитък и храна за него. Избрали края на зимата, защото 
тогава консумацията на вода е малка, текат потоци, а още ги няма пролетните 
разливи на реките. Отначало хората следвали течението на Аму Даря, после 
свърнали наляво по старите и проверени кервански пътища. След два месеца 
оцелелите достигнали до р. Танаис (сегашен Дон).

Имало и други преселения през Каракум. За последното от тях – по 
време на император Маврикий около 570 г. – разказва сирийският патри-
арх Михаил Сирийски. „И тогава излязоха от Вътрешна Скития (Средна 
Азия) трима братя с �0 хиляди души скити. Те пътуваха през зимата, за да 
намират вода. И изминаха 60 дни път през клисурите на планината Имеон 
до р. Дон, която се влива в Азовско море... Единият брат, Булгариос, помо-
ли ромейския император да му даде земя за заселване и той му даде Дакия и 
Мизия... Другите двама братя се заселиха в градовете на Аланската страна 
в Кавказ, които се наричат още Каспия или Торайски врати. Тези хора бяха 
наречени от ромеите българи.“

Постепенно пръстенът на хуните окончателно се затворил. Останалите 
в Балхара попаднали в робство. Петър Добрев цитира стихове от таджикския 
поет Насири Хусрао от Х в.:

„Робини карат от Булгар!
Ах, мой език! – Защо пресъхваш
пред тази дивна красота!“
И още:
„Красиви сте, макар и роби,
О, вие, хора от Булгар!
Сърцето ми от мъка стене, 
душата ми изгаря в жар!“
Робите, които видял Насири Хусрао, били докарвани на тържищата от 

района на планинската земя Балгар край Самарканд. Успели да се спасят 
само онези, които се качили по непристъпните планини и днес са едно от 
живите доказателства, че наши праотци са живели по тези земи.
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Прескачам личното си отношение към тези легенди, които изчетох 
преди пътуването си до Мазар-и-Шариф и Аму Даря, само добросъвестно 
ги излагам.

* * *
Пак се измъкнах рано сутринта през задния вход на жилищния блок по 

отработената вече схема. На терминала не откриха името ми в списъка на 
пътниците. Издирих по телефона Фиона. Тя, милата, веднага пристигна и оп-
рави недоразумението. Ами, разбира се, че я обичам!

Разказвам подробностите, не за да опиша колко труд положих да се за-
бъркам в тази поредна авантюра, а за да се види какъв предан и всеотдаен при-
ятел може да е една шотландка. Тя лично ме заведе до италианския С-��0.

Вече предвкусвах удоволствието да гледам върховете и ледниците на 
Хиндокуш. Само че италианците внимателно проследиха как Фиона се отдале-
чава и веднага ме смъкнаха долу в товарния отсек на самолета. Сигурно зна-
еха, мискините, че тя си отива след два дни и вече няма да са зависими от нея и 
нищо не є дължат. А навярно им е правила добрини, защото е отзивчив човек.

Настаних се на седалка сред група унгарци от провинциалния тим за 
възстановяване в Пол-е-Кумри, южно от Мазар-и-Шариф. Вдясно от мен 
млада жена избърбори нещо „екеш-мекеш“ и мило ми се усмихна. Не наме-
рихме общ език за приказка.

След десетина минути леко охлабих коланите и се размърдах. Успях да 
се понадигна и да надникна в илюминатора. Видях жълти и червеникави пла-
нини. Направих няколко снимки с надежда нещо да се види.

Тъкмо се наканих да прибера фотоапарата и седналият срещу мен ун-
гарец с жест ме попита дали не искам да ме снима. Подадох му апарата и 
миг преди светкавицата да блесне… унгарката се наклони и сложи глава на 
гърдите ми. А така! Ще си я „нося“ в България, за да показвам какви успехи 
съм жънал в Афганистан благодарение на достолепния си вид. Така и не я по-
питах за името, но в живота на всеки мъж има безименни жени, при спомена 
за които тайно той се усмихва.

В Мазар-и-Шариф доста изненадано установих, че въпреки уговорките 
не ме очакваше никой. Изправих се насред площадката и зачаках. Германци-
те са акуратни. Пристигнаха. Казах им, че търся полицейския капитан Саша 
Вех. Обясних им всичко, дори и за американците и за предстоящата сре-
ща утре на р. Аму Даря. Свързаха ме по телефона с някаква девойка, която 
говореше много добър руски. Тя ме помоли да изчакам половин час, за да 
потърсят моя човек.

Разходих се из миниатюрния район на терминала и за да не се пречкам 
на немците, се покатерих над главите им върху контейнерите, които те пол-
зват за офиси. Заточиха се часове.

Около мен се стелеше равнина. На около четири километра източно, 
зад другия край на пистата, се виждаше много голям лагер на ISAF. На други 
четири километра, но в противоположна посока западно по продължение на 
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пистата, се виждаше таченият в ислямския свят град Мазар-и-Шариф. За на-
селението му се сочат цифри от �50 до �00 хиляди. Бях чувал за тамошната 
джамия Хазрат-е-Али (по-известна като Синята джамия) от XV в. с гроб-
ницата на халифа Али, зет на пророка Мохамед. Али станал четвърти по 
ред праведен халиф, макар че трябвало да е пръв. Спорът за наследниците 
на пророка разделил мюсюлманите на сунити и шиити. Почти всички първи 
халифи ги застигнала насилствена смърт. Али също бил убит по време на 
намаз в джамията в Куфа. Според предание тялото му било качено на ками-
ла, която да му намери място за вечен покой. Тя вървяла много дни и нощи, 
накрая спряла в Мазар-и-Шариф. Там по-късно издигнали голяма джамия със 
сини куполи, дали є съвършени форми, украсили я с изящни фрески и кера-
мика – направили я едно от чудесата на света. На площада пред нея винаги 
има големи ята бели гълъби, в които според вярванията се преселват душите 
на мюсюлманите.

Южно от летището на десетина километра се издигаше голият синкав 
хребет Шадиан. Полето дотам изглеждаше като полупустиня с редки степни 
кълбовидни треви.

В далечината отнякъде сякаш за никъде преминаваха хора и животни. В 
бинокъла си видях дребен човек да води две камили. В този момент от отег-
чение си говорех сам и спорех с вътрешния си глас, за който от опит знам, 
че обикновено ми е давал добри съвети. Какво всъщност правя тук върху 
тия високи контейнери? Ами ето гледам тия две камили в далечината. Не 
си виждал камили? Да, ама си е друго да ги видиш в естествената им среда. 
Постепенно фигурките приближиха на най-малкото отдалечение и вдигнах 

Потеглящ патрул от летището в Мазар-и-Шариф
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бинокъла. Не било камили, ами две магарета, натоварени с нещо много обем-
но, като бали със сено или вълна. Вътрешният глас ехидно попита не съм 
ли виждал магарета. Отговорих му, че откъде щях да знам, че тук развъждат 
магарета, а не камили. Истината е, че не исках да слушам гадния шепот на 
вътрешния си глас.

В двора на терминала периодично се появяваха шест германски бронет-
ранспортьора „Фукс“ с шведски знамена. Те отведнъж тръгваха ту на изток 
към лагера, ту на запад към Мазар-и-Шариф в колона по един като махленски 
кучета. Първият вдигаше такъв пепелак във въздуха, че ми беше доста непо-
нятно как другите успяваха да го следват, без да го блъснат. Дебнех ги, за да 
направя ефектни снимки.

Мина обяд. Вътрешният ми глас ме убеждаваше да хвана първия само-
лет за Кабул, защото вече съм видял земята на прародината ни, дори и една 
торбичка със ситни камъчета събрах за спомен. Как пък не!

Седем часа никой не се обади, надвечер направо дойдоха с джип да ме 
вземат. Откараха ме в лагера. Най-напред отидохме в CIMIC (отдел за граж-
данско-военни отношения). Там ме връчиха на девойката, с която говорих по 
телефона. Казва се Ивета. Всъщност аз предполагах, че ще се срещна с нея. 
Не мога да кажа за себе си, че по характер съм широко скроен мъж, който по 
презумпция харесва всички жени по света. Аз си падам само по обаятелни 
чаровници. Е, точно такава се оказа говорещата четири езика двайсет и осем 
годишна латвийка. За втори път е в Афганистан, миналата година била шест 
месеца в щаба на ISAF в Кабул. Никога не бях обичал латвийка, но ми излезе 
късметът. Обожавам и такива делови жени.

Ивета ме заведе във военната полиция. Обясних всичко на немски и на 
руски, включително за американците и за Аму Даря. Това за мен си беше ис-
тинско постижение, защото не съм говорил немски от четирийсет години и 

мислех, че съвсем съм 
го забравил. Но кога-
то човек е в тежка си-
туация, той си спомня 
и майчиното мляко. 
За съжаление и тук 
не познавали воен-
ния полицай капитан 
Саша Вех. В този мо-
мент се обезкуражих 
и дълбоко съжалих, че 
напразно не послушах 
вътрешния си глас и 
не се върнах обратно 
в Кабул.

Една турска по-
говорка гласи, че на 

Латвийката Ивета Лице е с деликатни обноски
и твърд характер
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куция щъркел господ му правел гнездото. Докато питах кога е първият са-
молет за Кабул, в офиса влезе полицейският полковник Детлеф Ньоленбург, 
шеф на цивилната полиция в целия Северен Афганистан. Саша Вех? О, да, 
той е от неговите хора. И веднага набра телефона му. След минута полковни-
кът на висок глас обяви, че Вех наистина е поел ангажимент към българския 
журналист, но не успял да го изпълни поради внезапно възникнала задача. 
Сега обаче този ангажимент се прехвърля и върху целия германски военен 
контингент в Мазар-и-Шариф. Нужно е малкото пояснение, че след Втората 
световна война на военните в Германия са им „извадили зъбите“ и често ци-
вилните служби стоят по-високо от армейските. След продължителен и мно-
го доброжелателен разговор Ньоленбург ми даде визитката си и ми заръча 
винаги, когато имам нужда, да търся помощ от него. Той бе голям шеф тук. 
Всички коли в лагера се движеха с максимална скорост пет километра в час, 
на полицаите бяха разрешени десет километра. Единствен Ньоленбург може-
ше да пришпорва с невероятните двайсет километра в час, но той никога не 
го е правил.

Настаниха ме в теоретично най-близката стая до кафе-клуба им 
PLANETA MAZAR, после ме заведоха да вечерям и ме пуснаха да скитам 
из лагера. Започнах от центъра. Най-напред ми се наби в очи голямо табло, 
на което имаше закрепен с кабърче лист за разписанието на самолетите за 
следващия ден – направление и час на излитане. В КAIA това не може да се 
случи, смята се за класифицирана информация. На същото табло е отделена 
голяма част за отровните змии, изправени в различни страховити пози. И 
в наръчника на българския контингент ги споменават, но цветните снимки 
действат много респектиращо. За да ги окачат на таблото, вероятно герман-
ците имат сериозно основание да допускат, че опасните влечуги могат да 
бъдат срещнати из околността.

В лагера в Кабул всеки може свободно да броди навсякъде и да потърси 
приятел от друга националност. Тук обаче някои от контингентите имат свои 
обособени райони, в които се влиза през портал.

В норвежката полева болница видях издигнати знамената на шест нации 
от ISAF. Лагерът заема площ примерно 700 на 700 м. Но в западна посока ак-
тивно се подготвят терени за мащабно застрояване, след което той ще стане 
с размери километър и половина на два километра. Само германската педан-
тичност може да осигури такъв ред. След обитаемите вече блокове следваха 
полусглобени, после други само с издигнати стени или отлети основи. Нав-
сякъде най-напред изливат бетонните пътеки между тях. Върху последния 
километър от района булдозери изриваха пръстта, самосвали настилаха едра 
баластра, върху нея ръсеха обилно с вода и валираха, всичко го покриваха с 
текстилна тъкан като кече, отново филц.

Слънцето залезе и докато се усетя, настана безподобна тъмница, защото 
лагерът няма общо осветление. По време на вечерята ме бяха предупредили 
да си нося фенерче. Добре че ги послушах. По всички пътечки се виждаха 
блуждаещи светлинки. Мракът не ми попречи да открия спортния бар, къде-
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то свиреше оркестър, на масите играеха карти или просто хората разговаря-
ха. Намерих и залата за фитнес.

В уговореното време се срещнах в PLANETA MAZAR с американеца 
Бери Лори, експерт по граничен контрол в тяхното посолство в Кабул. От 
него научих подробности за срещата на американски експерти от Кабул и 
Ташкент с афганистански гранични полицаи, на която ще се обсъждат про-
блемите на граничния контрол. Дойде и полицейският инспектор Рето Корн-
хубер, който щеше да ме откара в градчето Хайратон, където ще е срещата.

Сутринта станах още по тъмно. Много исках да направя снимка на 
изгрева във Фатерланда. Попътно надникнах в залата за фитнес, откъдето 
гърмеше темпова музика. Вътре спортуваха десетина младежи и две девой-
ки. Едната от тях, тънка и слаба, бягаше грациозно и равномерно по една 
движеща се пътечка. Втората, доста по-закръглена, тичаше с нещо като ски, 
полагаше невероятни усилия да изкриви двете щеки, за които се държеше, и 
същевременно мяташе разни полукълбета във всички посоки на триизмер-
ното пространство. Такава яростна спортна злоба не бях виждал никога в 
живота си.

Продължих по пътя си. Понеже на изток каменната ограда ми пречеше 
да видя хоризонта, качих се на някаква комуникационна кула фермен тип с 
височина доста над десет метра. Започна да се развиделява и забелязах об-
лаци в далечината. Не бързах за никъде и заседнах на най-горната площадка. 
Сиво и мрачно утро. По целия хоризонт на север димяха късите и дебели 
комини на шест тухларници. Дори след час и половина не се появи надежда 
да видя светъл лъч.

Тъкмо се наканих да слизам и отдолу ми извикаха. Видях двама с пуш-
ки, бронежилетки и каски. Те ме заляха с поток от думи на немски. След 
всяка дълга тирада аз само питах „Вас?“ (Какво?) Слязох. Посрещна ме едно 
дребно германче с очила, настръхнало като оса и постоянно повдигащо се на 
пръсти. Обясних му, че съм български военен журналист, тук е прародината 
(фатерландът) на българите и чакам изгрева на слънцето. Добавих също, че 
не владея много добре немски и го моля да говори с по-малко думи, бавно и 
ясно. Като че ли му рекох да включи на пета скорост. Тъй като спасителната 
визитка на полковник Ньоленбург беше в джоба ми, продължавах честичко 
и невъзмутимо да питам „Вас?“ По едно време разтрепераното германче се 
обърна към колегата си с името „Серьожа“. Русначе от Новосибирск! Че 
защо мълча досега бе, синко? Съобщили им, че някакъв човек повече от час 
стои горе, без да прави нищо. Без да прави нищо?! О, това германците не мо-
гат да го допуснат, най-малкото са длъжни да проверят. Дори предполагали, 
че искам да се хвърля отгоре. Ама как така ще се метна надолу, Серьожа, от 
какъв зор, пък и то не е достатъчно високо, само ще се потроша?

Уж се разбрахме, но дребното германче пак взе да напира. Тръгнахме 
към моята стая, за да видят, че законно пребивавам тук. Взеха ми иденти-
фикационната карта и захванаха в коридора да попълват някакъв протокол. 
Господ обаче пак се смили над куция щъркел. Пристигна самият полковник 
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Детлеф Ньоленбург, искал да види дали при мен всичко е наред. Той тихо, 
кротко и с метални нотки в гласа им обясни, че за тях е чест (die Ehere) един 
български военен журналист да ги посети, а след половин час той трябва да 
отиде на среща с американски експерти. Е, развръзката е ясна. Дребният очи-
латко често повтаряше „Яволь! Яволь!“ (Слушам!) Чак ми дожаля за него.

В уговорената минута се събрахме с Бери, Ивета и Рето. В Северен Аф-
ганистан пътищата изглеждаха много оживени и по тях бе разрешено да се 
пътува без придружаваща охрана. Миналата година имало няколко атентата 
в Кундуз, но сега обстановката бе сравнително спокойна.

Ивета освен пистолет носеше дълга и тънка пушка G-�. Допреди две годи-
ни армията в Латвия била въоръжена с калашници, но шведите им направили 
подарък тези G-� и някак си било неудобно да не ги ползват. Пушките нямат 
сгъваем приклад и очевидно са непрактични да се влезе с тях в кола. Да съм на 
мястото на шведите и аз ще ги подаря някому тези G-�, за да се отърва от тях.

След двайсетина километра колата неочаквано отби вдясно и пое по 
черен път в степта. Изминахме още около километър и спряхме край един 
гейзер. Миришеща на сяра топла вода изригваше нависоко от черна амфо-
ра, специално дялана от камък за целта. Водата се вливаше в малко езерце, 
зеленикава на цвят и абсолютно прозрачна. Оттам тя се оттичаше по вада, 
която двама афганистанци оправяха с лопати. Те приближиха и любопитно 
клекнаха на една височинка до самия фонтан. Бяха страхотна гледка, която 
самичка влезе във фотоапарата ми.

В широката степ между мазар-и-шариф и р. аму даря блика горещ

артезиански изВор
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Шосето до Хайратон някога са го правили руснаците. Асфалтът все още 
е запазен, защото доскоро пътищата не са били натоварени с тежки коли. 
Във всеки случай е по-добро от околовръстното на София. Последните му 
петнайсетина километра преминават през класическа пустиня с огромни пя-
съчни дюни и редки треви, бухнали като кълбо.

С навлизането в Хайратон най-напред срещнахме камила, на чийто гръб 
се крепяха две деца, здраво вкопчени за козината є. От другата страна на Аму 
Даря, малко пт на запад, се виждаха стрелките на пристанищните кранове на 
узбекския град Термез. Точно тук, на най-тясното място между двата бряга 
на реката, руснаците са вдигнали моста „Дружба“ за влакове и автомобили. 
Дължината му е 900 м. По него през �979 г. съветската 40-а армия навлезе в 
Афганистан, а през февруари �989 г. се изтегли обратно, като последен пре-
мина генерал Громов и обяви: „Зад мен няма нито един съветски войник!“

Самото градче го няма на руската карта от �978 г., образувало се е впо- 
следствие покрай граничния пропускателен пункт. Изглеждаше като голямо 
село с кирпичени къщички и тесни улици. Граничните полицаи казаха, че на-
селението му се състои от около три хиляди семейства. За Афганистан това 
е демографска информация с много висока точност.

Пред очите ни премина един товарен влак, според граничарите за де-
нонощие те са пет-шест. Повечко бяха идващите узбекски леки коли, поне 
половината от тях пълни с пъпеши, дълги като артилерийски снаряди голям 
калибър.

Този мост над Аму Даря е строен от руснаци и по него после безславно
се изтегли Съветската армия
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Прескачам скучната делова среща на американските експерти с висши 
афганистански гранични полицаи. Добре че не си правех някакви илюзии. 
Поне в обозримо бъдеще не се очертава да настъпи промяна в безпрепят- 
ственото изнасяне на наркотици от Афганистан.

Когато срещата приключи, разговорът на масата потръгна на свободни 
теми. Афганистанските гранични офицери разбраха, че съм българин, и се 
държаха с мен доверчиво и откровено.

До този момент не бях чул и една добра дума за президента Карзай и за 
министрите му. Граничарите в Хайратон също твърдяха, че техните управ-
ници крадат и мислят не за държавата, а преди всичко за себе си. Успокоих 
ги, че и в България е така. Не ми повярваха, а трябваше – едно, че е истина, 
и второ, можеше да ги поуспокои.

Налага се да направя малко отклонение. С афганистанските военни ви-
наги се разбирах само на руски. Те почти всички са учили в Съветския съюз 
и охотно продължават да говорят езика, макар да изминаха почти две десети-
летия, откакто телевизиите излъчиха знаменития кадър с генерал Громов. Не 
чух от някого лоша дума за Русия. Твърде често и без да се прикриват, афга-
нистанците свързваха именно с нея построеното в Афганистан. Но понякога се 
долавяше нотка на огорчение, че са изоставени. Не обичаха Михаил Горбачов, 
и то меко казано. А към Владимир Путин отношението се колебае между стра-
хопочитание и уважение. Тук обичат силните хора, дори и да са неприятели.

Един от афганистанските гранични офицери доверително ме попита кога 
съм живял по-добре – когато е имало Съветски съюз или сега. Направих се, 
че не съм го чул. Но след минутка му зададох същия въпрос, и то на висок 
глас. Настана пълно с неудобство мълчание. В името на крайния ефект про-
дължих издевателството:

– Рашид, аз живях по-добре, докато имаше Съветски съюз. Убеден съм, 
че и при теб е така. Вярно ли е?

Афганистанецът почти спря да диша и извади кърпа да си избърше че-
лото. Съжалих го:

– Рашид, ние с теб тогава живяхме много по-добре, защото по онова време 
бяхме млади. На нашата възраст вече какво може да ни зарадва като преди?

Говорещият руски американец Дейвид пръв проумя провокацията ми и 
се разсмя гръмогласно. Рашид изпусна въздуха.

Обявих срещата за историческа, защото след нея всички проблеми ще 
бъдат решени, макар и след �0–�0 г. Засега единственият бърз резултат ще е 
само направената снимка за спомен.

Слязохме на пристанището. С няколкото си малки крана то изглеждаше 
повече от скромно. На кея видях привързани баржа и малко корабче. Узбе-
кистански. По една паянтова дървена стълба се спуснах на баржата, за да я 
поразгледам. Не очаквах да видя нещо интересно, но по типичен мъжки на-
вик изпитах потребност да проверя. Възрастен узбек хвърляше въдици – от 
затъкнатите по перилата къси пръчки тръгваха корди, на чиито кукички се 
мятаха нанизани малки рибки.
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– Има ли риба?
– До половин час ще хвана поне един усач – със спокойна увереност 

отвърна узбекът.
Усач на руски означава „мустакат“.
– Сом ли е?
– Не, сомът е друго, той е голям. Усачът е докъм 70 см, но мустаците му 

са по-дълги от на сома.
– А усачът как ще види примамката, водата е много мътна?
Намеси се друг моряк с поомазнена кръгла фуражка с козирка. Вероят-

но беше капитанът:
– Ти не знаеш колко е мътна реката по време на пролетното пълноводие. 

Тогава тече истинска кал!
Разходих се по баржата, която плътно допираше до малкото корабче. 

Облегнатият на перилата му капитан ме гледаше изпитателно. Реших да му 
се представя:

– Аз съм военен журналист от България.
– О, София! Зная я. – Той показа висококаратова усмивка в буквалния 

смисъл на думата – няколко златни зъба светнаха ослепително на слънцето.
Казваше се Бекчан. Същото име го носят и афганистански таджики, то 

е умалително на Бек. Попитах го така ли е. В отговор той показа още един 
златен зъб.

Набързо си станахме симпатични. Погледът ми неволно се спря върху 
борда на корабчето. На него бе изписано „А. Навои“.

– Капитане – попитах, – какво означава А Навои? Да не би да е Алишер 
Навои, древният поет?

Узбекът се опули:
– Откъде си чувал за Алишер Навои?
– В България той е известен! И Фирдоуси! И Саади! И „Рубайят“ на 

Омар Хаям.
Никога не съм си падал по Алишер Навои, защото неговите поеми ми 

се струват прекалено дълги и скучни. Но винаги съм си мислел, че по всяко 
време мога да си спомня няколко рубаи за виното и любовта от любимия ми 
Омар Хаям. Напрегнах се, ала не успях. А кой от мъдрите източни поети бе 
казал „Благословена тишина – от друго няма нужда“? И това не можах да си 
спомня. А така ми се искаше да доставя удоволствие на Бекчан!

Узбекът и без цитиране на някой техен поет изпадна във възторг. И ми 
предложи да се прехвърля на неговото корабче.

Отидох, разбира се. Специално за мен Бекчан направи малко кръгче по 
Аму Даря. Заслужих си го, понеже не му обяснявах надменно кой съм и от-
къде съм, не се държах като високомерен нашественик. Със сигурност той ме 
прие радушно, защото бях българин, а не американец.

По думите на немския драматург Бертолд Брехт всяко нещо има край, 
само саламът бил с два края. Дойде краят и на нашата среща.

На тръгване се обърнах още веднъж да видя тази извираща от Памир 
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митична Аму Даря, най-голямата в Средна Азия. Спомних си колко тайн-
ствено ми звучеше някога в училище името є. Видях я, без да съм сe надявал! 
Допусках, че срещата ми с нея ще бъде като да пиеш жаден вода, след което 
тя става блудкава и безинтересна. Това обаче не се случи. Гледах назад, до-
като тя се изгуби от погледа ми.

Щом се прибрах в Мазар-и-Шариф от пътуването си до Хайратон, оста-
вих багажа в стаята и тръгнах да бродя из лагера на ISAF. Днешният ден ме 
преизпълни с достатъчно впечатления и емоции, та не търсех нищо конкрет-
но.Тръгнах ей така, знаех, че интригуващата случка или интересният човек 
няма да ми дойдат сами, ами трябва аз да отида при тях.

Отначало попаднах на колоритни афганистански работници, които под-
зиждаха пред новите жилищни блокове декоративни стени с дебели плочи от 
бял варовик. После неочаквано се натъкнах на каменоделците, които дялаха 
тези плочи. Фамилното ми име неслучайно е Каменарски. Преди петдесет 
години дядо ми ме учеше как се дялат камъни. Той признаваше само гранита, 
защото „надживявал времето“.

Край мъжете се издигаха купчини от едри късове бял варовик. Камъните 
не бяха твърди и парчетата хвърчаха във всички посоки. Сега ми стана ясно 
как нашите далечни прадеди са изградили тук с лекота множество каменни 
градове, за които пишат историците. Със съгласието на афганистанците из-
вадих фотоапарата. Обясних им, че снимките ще отидат чак в България. Това 
име обаче не им говореше нищо. Набързо се запознах с Кандаха, Мамадауд, 
Мируайс, Салоходдин, Аятуллах и Маулуддин.

Обади се нещо в кръвта ми – де от близките петдесет години, де от пре-
ди двайсетина века. Седнах при каменоделците, както си бях с униформата, 
кръстосах крака по източен маниер и посегнах към плочата и чука на седя-
щия най-близо до мен Кандаха. Той изглежда предположи, че искам само да 
ги огледам и с готовност ми ги подаде. Развъртях чука и доизравних едната 
страна. За двайсетина минути мълчаливо оформих и противоположната. От-
ломъците затрупваха коленете ми, но аз се правех, че не забелязвам. Това 
докара афганистанците до възторг. Те също чукаха своите камъни, като уми-
шлено се стараеха всичко да се сипе върху мен. Изтърпях го. Накрая им 
подадох плочата за мнение. Тя мина през ръцете на всички, с възклицания 
одобриха работата ми.

– Одаме хош охлок! – тържествено произнесе Мамадауд, като забоде 
показалец в гърдите ми.

– Одаме? – попитах аз.
Мамадауд посочи всеки един от нас и всеки път казваше „одаме“. Аха, 

човек.
– Хош охлок? – продължих въпросите си.
Те дружно се почесаха по главите.
– Гуд! Гуд одаме! – се сети един от тях.
Бил съм добър човек! Едно е сам да се имаш за такъв, съвсем различно е 

други да ти го кажат. А аз получих най-високото признание вероятно от наши 
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далечни братовчеди в прародината на протобългарите. Защо да крия, гъдел 
си е! Дори и известна доза гордост.

Афганистанците ми направиха няколко снимки с моя фотоапарат. Сто-
ри им се малко и започнаха да се съвещават. Изглежда, стигнаха до някакво 
единно мнение, защото Кандаха придърпа една готова плоча и с малък камък 
очерта отгоре нещо като сърце.

Аз изразително разперих ръце в недоумение. Питах ги какво е.
– Калб! – важно каза Кандаха, посочи сърцето си и грабна чука. Да раз-

вали цялата плоча заради едно сърце?!
Афганистанецът сръчно очука излишната част извън очертаното. Всич-

ки спряха работа и му сочеха как да обръща плочата. За десетина минути 
този доста тежък образец на примитивното изкуство стана готов. Кандаха 
взе творението си и ми го подаде:

– Одаме хош охлок, Бългериен! – и посочи с ръка напосоки, май на се-
вер към Узбекистан, техния символ на цивилизацията.

Аха, да си го нося в България. Само то ми липсва. И как само тежи! Но 
отведнъж нещо ме сряза отвътре. Ако аз наистина държа да съм одаме хош 
охлок, на всяка цена трябва да го занеса в София. Че какво могат да ми дарят 
афганистанците от себе си в тази беднотия, ако не камъни, труд и спечелена-
та тяхна симпатия!

При каменоделците в Мазар-и-Шариф защитавах фамилното си име
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Станах прав, изтърсих отломъците и изтупах облак прахоляк от уни-
формените панталони. Ударих с всеки по една лапа, казах им за довиждане 
„Хода афес“ и грабнах камъка подмишница.

В Кабул наистина се върнах чак на третия ден. Рано сутринта в лагера 
на Мазар-и-Шариф сварих да направя мечтаната снимка на изгрева във Фа-
терланда и се настаних в джипа на Рето Корнхубер.

Пътувах с германски С-�60 „Трансал“ като най-изряден пътник. Докато 
се качвах в самолета, германците ме попитаха какъв е този странен камък, 
който нося.

– Това каменно сърце ми е сърдечен подарък от едни афганистанци. На-
правиха ми го с любов, защото съм добър човек!

– О! О! О! – Както пък не могат германците да окат!
Разположих се на една седалка в трансала и наместих тежкия си подарък 

между раниците в палетата пред себе си.
Самолетът не излетя направо за Кабул, а мина през летището на Кундуз. 

То е на изток на около �50 км. Там имах на разположение половин час, за да се 
поогледам наоколо. Току до кулата за ръководство на полетите събираха пра-
холяк два руски вертолета Ми-8. По-нататък, върху малък пиедестал, стърчаха 
жалки останки от Ми-�4 с изцяло отрязана опашка и без винтове. Далеч зад 
пистата се ширеше огромен район с руски танкове Т-55, Т-6� и Т-7�. Целият 
Афганистан е изпълнен с танкови гробища, останали от войната. Зад аерогара-
та се извисяваше ограда на лагер на ISAF. Градът не се виждаше, намираше се 
поне на пет километра оттук в някаква долина.

Връщайки се в самолета, ме очакваше неприятна изненада – нямаше го 
целият палет заедно с моя драгоценен камък. Сигурно са го свалили, докато 
ме е нямало. Отиде ми подаръкът!

Отначало се ядосах. После се замислих. Всъщност защо ще го мъкна до 
България? В багажа ми само той липсва! Къде у дома да го държа и на кого ще 
се похваля с него? Ако го предложа на Военноисторическия музей, дали него-
вият началник бай Петко Йотов ще изпита тръпката от материалната връзка с 
хипотетичната ни прародина, макар да ми е изключително добър приятел и да-
леч по-голям родолюбец от мен? Дали все пак не е по-добре този грубо одялан 
камък да си остане тук, защото е част от Афганистан? Може би.

Примирих се със загубата.
В трансала илюминаторите са малко на брой и твърде високо. Седях, 

пристегнат с ремъка, с гръб към десния борд. Докато с възходяща лява спи-
рала набирахме безопасна височина, за да прехвърлим Хиндукуш, през от-
срещните илюминатори огледах околността. Сравнително многото зеленина 
дори след средата на септември не ме учуди, защото Кундуз се намира в 
ъгъла на двата най-големи притока на едноименната река. И тази земя май е 
била част от древната родина на прабългарите.

Заради високо разположените илюминатори загубих надежда да видя ос-
таващия отдолу проход Саланг. Той скъсява разстоянието между северната и 
южната част на Афганистан с около �50 км. Според едни източници проходът 
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достига ��00 м височина, според други – почти 4000 м. Само най-горният тунел 
е пробит през планината. Останалите са външни и прилепени за ската, като пъ-
тят отгоре и отстрани е покрит с бетонни плочи, за да е защитен от каменопади 
и лавини. На снимки гледката изглежда доста необичайна и загадъчна. Пътят и 
тунелите някога са прокарани от руснаците. Миналата година, докато китайци 
са обновявяли асфалтовото покритие, талибани убили дванайсет от тях.

Кацнахме в Кабул. Промъквайки се покрай палетите с багаж, неочак-
вано съзрях своя камък. Чакаше ме вярно там, където го оставих. В Кундуз 
просто са разместили палетите заради аеродинамичната балансировка на са-
молета. Сграбчих си сърцето и го понесох към България. Правех първите 
крачки натам. Оставаха още четири хиляди километра и неизвестно колко 
време. Афганистанският камък може търпеливо да чака.

Прибрах се мръсен, изморен и доволен. Още в първите минути научих, 
че от вчера ме издирват. С тази моя голяма бяла брада аз бях в лагера на KAIA 
нещо като археологическа забележителност. Усещаше се, като ме няма. В друг 
момент самочувствието ми можеше да бъде погъделичкано, но не и сега.

Излизайки от терминала за пътници се натъкнах на командира ни пол-
ковник Марин Начев. 

– Аха, върна се значи – каза той гласно, но сякаш по-скоро на себе си, 
и си тръгна. Догоних го.

Полковник Начев се досетил какво съм могъл да направя и пуснал тър-
сачката във вътрешната мрежа. Така излязло не само сегашното ми пътуване, 
но и голямата ми обиколка от миналата седмица през Кандахар, Фарах и Хе-
рат. Сега чакаше самолета, за да се увери лично в завръщането ми.

Много исках да изглеждам гузен, виновен и разкаян. Щеше ми се искре-
но да изиграя етюд по библейската притча за блудния син. Аз обаче изглеж-
дах по детински щастлив от всичко, което извърших. Не съжалявах за нищо. 
Журналистическите ми планове се изпълниха далеч над очакваното, сбъдна 
се някогашната ми детска мечта да видя Аму Даря. Бях направо за убиване.

Жалко че не можех да разцелувам за благодарност майор Фиона Мор-
ган-Фрис, защото предния ден си заминала за Англия. 

Тази история обаче си има малка „опашка“, която се изкушавам да раз-
кажа. На следващия ден очаквахме да пристигне със самолет Ан-�0 военният 
министър Веселин Близнаков с още неколцина генерали. Пътят към Бълга-
рия май ме зовеше. Без подканяне започнах да си стягам багажа. Притесня-
ваше ме обаче мисълта да не би полковник Начев да отнесе наказание заради 
мен. Какво е виновен човекът, че драснах като изоглавена кучка. Щом вчера 
установил липсата ми, издирил къде съм и докладвал. Какво друго е можел да 
направи? Часови ли да ми сложи? Или да ме закопчее с белезници?

Заедно с министър Веселин Близнаков пристигнаха неговата заместничка 
Соня Янкулова, началникът на Генщаба генерал Златан Стойков и командващи-
ят ВВС генерал Симеон Симеонов. Командир на екипажа на Ан-�0 беше Але-
са – майор Александър Александров, някогашен мой лейтенант от Безмер.

Стегнах си багажа, завързах раниците и саковете. Чрез екипажа на само-
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лета до мен достигаха реплики от разговорите между генералите. Един изказал 
мнение, че редакцията на в. „Политика“ трябва да ми плати храната и всички 
други разходи. Други двама пък обсъждали как да се оформи моето откоманди-
роване и как да се отдаде писмена заповед, с която да бъда включен в списъка 
на пътниците. В София бе почивен ден и в министерството никой не работе-
ше. В Кабул нямаше печат, който да се постави върху подписа на министъра. 
Полковник Начев заявил, че му се водя и щял да ме пусне само ако министър 
Близнаков му нареди с документ или пред свидетели. Мъжкар и още как!

На следващия ден по мръкнало Ан-�0 излетя без мен за България. Ми-
нистър Близнаков не ме взе със себе си. Добре знаех защо и всъщност тряб-
ваше да го предположа. Но това е вече друга история, прекалено лична за 
двама ни и дълга за разказване.

Ако след всички замислени авантюри останех жив и здрав, в България 
щях да се върна след повече от два месеца.

Младежите пред блока ме посрещнаха с въпрос, какво стана. Намерих 
сили да се пошегувам:

– Излъгаха ме! Измамиха ме! Не е честно! Нали още по обяд се обадих 
на жена си да прави баница и да постила нови чаршафи! Сега трябва да давам 
отбой.

На появилия се старши офицер по безопасността подполковник Данов 
казах на всеослушание:

– Ченге, щом министър Близнаков не ме прибра в България, значи моите 
пътешествия из Афганистан не са голямо нарушение на реда и дисциплината. 
И следователно всичко онова, което сте написали досега за мен в докладите 
си, няма да ви се зачете за служебна дейност!

След това му препоръчах да не си губят времето с мен и че възнамеря-
вам тепърва да обиколя Афганистан. Май че нахалствах. Но чувствах нужда 
да му „набия каската“ чак до раменете.

Шегувах се мрачно, защото се чувствах страхотно изморен. Все още не 
знаех, че същия ден международните сили за сигурност в лагера са конфис-
кували в. „Мисия“ на нашия Генерален щаб, в който имах статия на две стра-
ници за пазара на лагера, преведена на дари. А на сутринта ще ме привиква 
за обяснения някакъв френски подполковник Хес. Не подозирах какво ме 
очаква през следващия ден и не исках да зная. Усещах, че заспивам прав.

В земите на талибаните

СОВАЛКИТЕ ДО КАНДАХАР

За рождения си ден майор Димитър Граматиков направи парти. На него 
дойде и екипажът на украинския Ил-76, който щеше да прехвърля имущество 
на холандците в Кандахар. В екипажа има двама първи пилоти. Един от тях 
е Валерий Михайлович Гакман. Пролетял е над осем хиляди часа, посетил е 
�07 страни. Може би изобщо нямаше да разкажа за него, ако не бе една реп-
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лика в края на разговора ни. Роден е в Украйна, но по произход е молдованин. 
Завършил е Военновъздушното училище в Балашов. През �986 г., още като 
лейтенант и втори пилот на Ил-76, го изпратили в Афганистан уж само за два 
месеца. Минал срокът, но никой не пристигнал да го смени. Той попитал какво 
става. Съчувствено му отговорили, че продължава службата в Кабул. После 
му обяснили, че неговият „сменник“ е семеен с две деца, а той, Валерий, е ер-
ген. „О тебе только мама поплачет“ – му казали. Това е изречението, което ме 
стисна за гърлото. Гакман изкарал допълнително без прекъсване още три пъти 
по два месеца. Обстрелвали самолета им, оцелял. Единствен от вторите пилоти 
в авиополка станал носител на орден „За заслуги към родината“. Уволнил се 
преди седем години, защото началниците му искали той да премине на малкия 
Ан-�6. Преди да дойде сега в Кабул, работил три месеца за султана на Обе-
динените арабски емирства. Сред най-екзотичните си полети Валерий смята 
превозването на шест расови коня, всеки на цена ��� хиляди долара. И му за-
ръчали много да внимава – специални коне возел, а не хора. Бавно се засилили 
при излитането, внимателно спрели след кацането.

Докато си бъбрех с Гакман, ми мина през ум, че той ми е щастливият 
шанс отново да отида в Кандахар. След като си говорихме повече от час за 
авиация и за доброто старо време, аз сякаш между другото съжалих, че ни-
кога не съм летял с Ил-76. Както предполагах, поканиха ме. Договорихме се 
сутринта да им разгледам самолета, а на по-следващия ден да летя с тях.

Точно така стана. Легнах върху челното стъкло в краката на щурмана 
Володя Тарасенко само на метър и половина над бетона. Изпитах доста ин-
тересно усещане за скоростта при засилване на самолета.

Още като видях този украински Ил-76, предчувствах, че ще отида
с него до Кандахар
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Тъй като самолетът беше здраво натоварен, след излитането направи-
хме кръг над Кабул, за да наберем безопасна височина против ракетите, и 
минахме над центъра на града. Това ми даде невероятен шанс да направя 
множество снимки от малка височина. 

По трасето се разминахме в строго насрещни курсове с „Херкулес“ и 
Ан-��. Те бяха по-ниско от нас с около хиляда метра и успях да ги фотогра-
фирам.

Още далеч преди летището на Кандахар навлязохме в зона от гъста 
мрежа пресъхнали канали, все по-често се появяваха къщи с големи дворове 
и овчарници с високи дувари. Покрай близките ниви с прегоряла на редо-
ве растителност се виждаха през десетина метра нанизи от кръгли дупки. 
Щурманът Тарасенко предположи, че са разриви от бомби. Но според мен са 
плитки кладенци, от които с кофи вадят вода за маковите насаждения.

След кацането Гакман ме предупреди, че ще разтоварят бързо и не бива 
да се отдалечавам много. Докато се разхождах в очакване да излетим обрат-
но, освен английските „Хариер“ хванах и американските безпилотни разуз-
навателни самолети „Предейтър“ (Predator).

И на кандахарското летище направих уникални панорамни снимки от 
въздуха. Интересно дали някой в нашия Генерален щаб ще прояви интерес 
към тях, защото вече се чуваше, че България ще изпрати и тук контингент? 
Едва ли.

По обратния път се разминахме с един „Херкулес“, видях го преди еки-
пажа. Валери Гакман призна, че съм запазил доста от реакциите и инстинкти-
те си на пилот от изтребителната авиация. Нескромно се надух от гордост.

Така изглежда летище Кандахар от борда на Ил-76
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Прилични станаха и снимки-
те на военните лагери около Кабул, 
включително и на Warehouse, къде-
то е сухопътният ни контингент. За 
затвора в Пул-е-Чархи, строен от 
западногермански инженери по пос-
ледна дума на техниката и наподобя-
ващ отгоре колело със спици, само 
бях чувал, сега щях си го „отнеса“ в 
България.

Сетне почти всеки ден срещах 
Валерий Гакман в столовата или в бло-
ка им, съседен на нашия. Той сам ми 
предложи отново да летя с тях, дори в 
дните, когато ще извършат по два по-
лета – например да остана в Кандахар 
след първия полет и да ме приберат с 
втория. Вярно е, че съм авантюрист, 
но не чак толкова. Ами ако самолетът 
поради някаква причина не изпълни 
втория полет?

Прескачам подробности как за 
един ден два пъти летях до Кандахар. И всичко беше, за да се добера до 
заветната дясна седалка на втория пилот. Максимално зареден с гориво и 
товар, общото тегло на Ил-76 може да достигне до �90 т. Тогава машината е 
инертна и пилотирането є изисква изключително голямо умение и финес. Но 
на връщане към Кабул без товар и с намаляло гориво, самолетът чувстви-
телно олеква и може да се управлява дори от бивши авиатори. Тогава изклю-
чваха автопилота и ми предоставяха възможност да пилотирам. Пилотирам 
е силно казано, по-скоро се опитвах да го правя. Скоростта се задаваше с 
тягата на двигателите и бе задължение на борд-инженера Игор Гиптенко. На 
мен оставаше да поддържам зададения курс и височина на полета. При мои-
те навици да управлявам пъргав изтребител тук задачата не бе никак лесна. 
Когато отклоненията ставаха сравнително по-големи, Гакман просто вклю-
чваше автопилота и след секунди стрелките замираха на нужните места. След 
което пак започвах борба със стрелките. 

За последен път летях до Кандахар само три дни преди да се прибера в 
България. Знаех, че няма да видя кой знае какво ново, но се изкуших. Да пи-
лотираш е изкушение, на което никой бивш летец не би издържал. И не знаех 
дали някога отново ще имам такава възможност.

Сутринта излетяхме с три часа закъснение. През нощта нашият Ил-76 бе 
отрупан от сняг. Свалиха го от крилото с палки с много дълги дръжки. Борд-
инженерът Гиптенко по вътрешната стълба вътре във вертикалния стабилиза-
тор се качи на двайсетина метра върху хоризонталния стабилизатор, привърза 

Затворът на Кабул е проектиран
от германци
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се с ремък и изчисти снега с обикновено гребло. На отиване към Кандахар ко-
мандир щеше да е Андрей, а той бе голям особняк. Докара специална машина, 
която изми целия самолет с противообледенителна течност. Екипажът мърмо-
реше тихичко, на всички им се струваше, че мерките са излишно презастрахо-
ване, защото при плюс два градуса температура на въздуха още при разбега за 
излитане върху самолета нямаше да остане и прашинка сняг. Командирските 
решения обаче са неоспорими. Отиде ми целият ден, но не съжалявах.

До Газни облаците се стелеха почти плътни. Високите три–четири хиляди 
метра върхове се показаха навсякъде над бялата пелена. Красота! После обла-
ците постепенно се разкъсаха и се показа снежната пелена върху земята.

Най-паметно от този полет ще ми остане, че приближихме летището на 
малка височина откъм доста по-опасната северна страна. В близост до града 
ландшафтът бе коренно различен с многото си зеленина в селищата и с гъста 
мрежа от напоителни канали. Зенитната ракета щяхме да я усетим чак като 
ни удари.

Тук му е мястото за едно значително отклонение. В безводните централ-
ни, южни и западни части на Афганистан съществуват подземни напоителни 
системи. За тях научих от една статия от генерал Никитенко, заместник-на-
чалник на оперативния отдел на съветската 40-а армия, която някога воюваше 
в Афганистан. Тези подземни системи са изграждани още от древността, като 
и сега непрекъснато се усъвършенстват и разширяват. Представляват мрежа 
от разположени под земята галерии с височина и широчина до �,5–�,5 м, на 
чието дъно са изкопани водосборни кладенци, свързани с канали. На раз-
лично отдалечение галериите имат изходи на повърхността на земята, през 
които се вентилират и прониква вода за запълване на кладенците. Под много 
сгради също има кладенци, свързани с подземна канална система. Схеми за 
тях, естествено, няма.

В хода на бойните действия при възникнала опасност муджахидините 
укривали в подземната канална мрежа своите отряди. Те я използвали за ма-
невриране, за скрито приближаване на обектите за нападение, особено към 
пътищата. Само през �98� г. близо до тези подземни мрежи са извършени 
��� обстрела на движещи се колони и 96 минирания на пътя. Унищожаването 
на муджахидините в тези канали било свързано с много трудности – реално 
съществувала опасността да се разруши системата за водоснабдяване, без да 
се постигне целта на боя. Затова при провеждане на операции в тези райони 
от голямо значение било предварителното разучаване на цялата мрежа от 
подземни галерии. За тази цел извършвали аерофотографиране, разпитвали 
местни жители или пленени муджахидини. Търсени били схеми у местните 
органи на властта и старейшините на кишлаците. От особена важност било 
установяването на крайните входове на галериите и на местата на тяхното 
разклоняване. Винаги се допускало, че муджахидините можело да пробият 
нови излази към съседни по-ниско или по-високо разположени галерии.

При приближаване на подземната мрежа, в която по предварителни 
данни имало укрити муджахидини, руснаците веднага блокирали възможно 
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най-голям брой входове, на останалите поставяли наблюдение, подготвяли 
гранатометите и огъня на артилерията. Чрез високоговорители предлагали 
на муджахидините да се предадат. Изчаквали, след което в подземните кла-
денци спускали заряди с взривно вещество и ги задействали едновременно. В 
галериите хвърляли димни гранати или заливали с гориво и го подпалвали. За 
унищожаване на оцелелите муджахидини създавали специални групи, които 
изтласквали бунтовниците на повърхността, където ги избивали с артилерия. 
При недостиг на сили галериите не били проверявани, а само ги взривявали 
или запълвали изходите и кладенците с камъни.

Разказът за тази подземна мрежа би бил самоцелен и в значителна сте-
пен безсмислен, ако сега пред този проблем не са изправени американците, 
британците и канадците. Те разполагат с далеч по-съвременни дистанционни 
методи за изследване на земната повърхност от Космоса, които им позволя-
ват да картографират галериите. Кой от тях обаче ще влезе вътре?

На летището в Кандахар грееше чудесно слънце. Освен че то е на 550 км 
южно от Кабул, надморската му височина е два пъти по-малка, затова в са-
мия край на ноември температурата клонеше към �5 градуса.

Отново се разходих по риза из чуждия лагер. Разполагах с повече време. 
От снимките, които направих в предишните полети от въздуха, вече знаех 
къде какво се намира. Огромен лагер, проснал се почти покрай цялата писта. 
Източната част бе обособена като техническа зона. В западната част само в 
едно каре наброих идеално подредени �56 жилищни блока. От въздуха бях 
видял много голям черен кръг, разделен с прегради на четири сектора. При-
личаше на вертолетна площадка. Сега установих, че там по биологичен спо-
соб обработват фекалните води, преди да ги изхвърлят в степта. Не завиждах 
на живеещите в непосредствена близост.

Поради големите размери на лагера в него се движеше и вътрешен авто-
бусен транспорт, една от спирките носеше номер ��. По едно време се сетих 

да проследя номерацията 
на сградите, стигнах до 
номер �7�. Попаднах на 
помпена станция за вода, 
край нея в дузина гумени 
резервоари се съхранява-
ха по �50 кубика вода.

Не държах да се мо-
тая около офиса на аме-
риканско-британската во-
енна полиция, но той сам 
ми се изпречи на пътя и 
аз го отминах с възможно 
най-тиха крачка и с фото-
апарат дълбоко в джоба. 
Най-странното бе, че тук В Кандахар дори на фитнес се ходи с оръжие
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никога не е имало селище, а сградата се намира зад един стар кирпичен зид, 
изграден незнайно кога. Големи части от лагера имаха вътрешни огради от 
високи мрежи с кълба бруно отгоре. Хората задължително се движеха с оръ-
жието си. Дори девойките отиваха на фитнес с пушките на гръб.

Навсякъде се виждаха бронирани коли. Не издържах на изкушението и 
фотографирах четириосни бронетранспортьори, каквито в Кабул няма.

Летището бе сравнително тихо, полетите бяха ограничени заради раз-
ширяването на пистата в северната є част. Хариерите и безпилотните само-
лети си стояха на предишните места. Под огромен навес бе скътан Ан-�6 на 
афганистанските ВВС. Вертолетите „Чинук“ и „Блекхоук“ видимо се бяха 
увеличили. Не открих къде са прибрани холандските изтребители F-�6.

На връщане облаците се бяха поразкъсали, снегът се бе запазил само по 
усойните места.

След като се прибрахме в Кабул внимателно огледах крилото, стабили-
заторите и тялото.

– Какво търсиш? – ме попита щурманът Тарасенко.
– За пробойни от обстрел гледам.
– От къде на къде пробойни? Защо ти хрумна?
– Ами като се върна в България, какво ще разправям? Пет пъти съм хо-

дил до столицата на талибаните и една пушка не е гръмнала по мен.
Тарасенко по руски обичай суеверно плю през лявото си рамо. После 

мъдро предложи:
– Ще си измислиш!
– Не става, Володя! Аз съм честен човек, не мога да си измислям. Щом 

няма – няма!
Вечерта дойде литовският сапьор Рустем Абибулаев. Тяхната смяна от 

контингента в Чагчаран на следващия ден щеше да си заминава. Беше дошъл 
да се сбогуваме и носеше сувенири.

С него се запознахме преди два месеца тук в Кабул. Продължихме връз-
ката по интернет. Майка му е рускиня. Баща му, кримски татарин, служил като 
офицер из Съветския съюз, включително и в групата войски в Унгария. Рустем 
се родил в Унгария, учил в Русия, завършил морско училище в Латвия, служил 
в Закавказието, сега живее в Литва. Единият му брат живееше в Южен Сахалин, 
вторият – в Калиниградска област. Жена му бе полякиня. Той не бе в състояние 
да каже за себе си какъв е по националност, но децата му минаваха за чисток-
ръвни литовчета. За да не се различава от другите, бе прибавил окончанието „ас“ 
към двете си имена и по документи се водеше Рустемас Абибулаевас. 

Завари ни щурманът Володя Тарасенко. И той бе син на офицер, руснак 
по националност. Родил се е в Украйна, а брат му – в Южен Сахалин. Част 
от детството си Володя прекарал в Киргизия. Службата му е преминала по 
летища в Русия, последната му длъжност била щурман на стратегически ра-
кетоносец Ту-95. Сега семейството му живееше край Киев, но той все още не 
говореше съвсем добре „родния“ украински език. Родителите му бяха погре-
бани в различни държави.



���

Събрахме се тримата и заобсъждахме кой кой е. Всъщност те двамата 
бяха проблемни. Попитах ги какви се чувстват. Те единодушно заявиха, че 
са от Съветския съюз. Разпадането на огромната държава се бе превърнало 
в тяхна лична драма, като ги бе оставило без родина, направило ги бе без-
отечественици. Усещаше се, че тъгуват. Бяха за ожалване. Аз се намирах в 
безкрайно по-добра позиция от тях, защото си стоях на корена.

АКА САРАЙ – СЕЛО НА КРАЯ НА СВЕТА

Военният аташе полковник Митко Троански ме измъкна една сутрин 
рано-рано и без предизвестие. Разполагах с броени минути да се подготвя. В 
този ден нашият пехотен контингент щял да прави дарение на училището в 
едно от селата, където патрулира.

Полковникът шофираше из Кабул униформен. Дори не преметна през 
раменете си шарена афганистанска кърпа, за да скрие пагоните. Впрочем 
червеният дипломатически номер може би правеше излишни всякакви ка-
муфлажни мерки.

Минахме през посолството да вземем посланика ни Красимир Тулечки. 
Попитах го:

– Ваше превъзходителство, къде ще предпочетете да седнете? Отпред 
или отзад?

Тулечки избра по-опасното място отпред. По афганистанските тради-
ции домакинът носи отговорност за живота на госта си. Настаних се отзад 
заедно с Амрудин, афганистанския служител в посолството, когото познавах 
още от първото си идване в Афганистан.

На края на северното столично предградие Дехсабз, в строената от бъл-
гарите фабрика за тухли, сега е разположен полигонът на централния учебен 
център на Афганистанската национална армия. Там се срещнахме с двете 
бронирани коли на патрула.

В Кабул и околностите му има �8 полицейски района за патрулиране. 
Българският бе на трийсетина километра на север и обхваща четири села. 
Последното е изцяло пащунско. От патрула ни увериха, че хората се държа-
ли приветливо и отговаряли на поздравите. А нашите вдигали ръка на всеки 
срещнат, което е част от политиката да се печели доверието на населението.

На �� октомври бе последният ден от едномесечния Рамазан, след него 
следваха трите празнични дни „иде фетур“, в които се ходи на гости и се яде 
без мярка. Тогава Тулечки, полковник Троански и българските войници ми-
наха през четирите села и им подариха по една овца, която да заколят и да си 
поделят. Вече със сигурност знаех, че овцете са изядени от семействата на 
кметовете, те сами си го признали като за нещо естествено да стане. 

Сега карахме ��0 ученически раници, химикалки и учебни помагала.
Поехме право на север по пътя, водещ през прохода Саланг към Севе-

рен Афганистан.
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Още на първия километър ми стана ясно защо посланик Тулечки пое 
тежкия риск да седне отпред. Асфалтът беше толкова неравен, че на няколко 
места от подхвърлянето с Амрудин се залепяхме за тавана, а после се сто-
варвахме с цялата си тежест обратно на седалката. Ако имах заседнал камък 
в бъбреците, той със сигурност щеше да премине.

Земята отстрани изглеждаше съвсем гола. Но стада кози и овце пощеха 
някаква оскъдна степна растителност, чието съществуване отдалеч изобщо 
не се забелязваше.

Напуснахме асфалта в подножието на планината Кваджех Аки Гхар и по-
ехме наляво по черен път. Доскоро районът ни за патрулиране бе друг, но го 
отстъпихме на турците. На нашите сега се налагаше да ходят по-далеч, като 
една обиколка е към седемдесет километра. Между селата няма път. Не е и 
равно. Минава се през изровени от пролетните води дълбоки долища. Всеки 
километър не само бе допълнителен риск, но сериозно амортизираше колите.

В първото село в продължение на стотина метра за път служеше кори-
тото на река. Веднага след него започваха буренясалите гробища, познахме 
ги по множеството зелени флагчета и забитите високи камъни. В Афганистан 
почитат мъртвите и смятат, че на всеки от тях трябва да се осигури спокой- 
ствие. В Кабул джамията Шахид ду Шамшир е издигната на мястото, където 
е загинал арабски вожд, предвождал войските при превземането на града. В 
кабулския район Карт-е-Парван се намира християнското гробище Шахр-и-
Нау с гробове на английски войници, които от век и половина никой не смее 
да поругае, а през �00� г. в мемориала обособиха немска и канадска част.

Мюсюлманско гробище



��4

Стигнахме сякаш не с. Ака сарай, а края на света. По-голямата част от 
него се намираше върху билото на един рид, зад който се виждаше само небе. 
Сградите със зейнали отвори и прозорци без стъкла буквално бяха струпа-
ни една върху друга. В подножието започваше обширна долина. Естествено 
минаваше и рекичка. Афганистанците често казват: „Нас водата ни храни!“ 
Защото само където тече вода, там нещо може да израсне.

Училището бе в нача-
лото на селото. Намираше 
се на склон с южно изложе-
ние. Двата бронирани джипа 
спряха в ниското, като еди-
ният остана на по-открито, 
за да прикрива подстъпите. 
Войникът върху него нито 
за момент не свали пръст от 
спусъка на оръжието си.

Вече ни очакваха. От-
пред беше се събрала малка 
тълпа от деца и възрастни. 
Млад афганистанец беше до-
вел огромно и добре гледано 
куче с разкошен червен гер-

Порутеното село носи име Ака сарай – Бял дворец

Хубавото куче е гордост за цялото село
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дан. Наобиколихме го. Едно момче на около ��–�4 г. стоеше отстрани и не смее-
ше да приближи. Поканих го с ръка, но то отказа. Стана ми интересно и попитах 
Амрудин за какво става дума. След кратък разговор с околните той ми каза, че 
хлапето е наркоманче и е отхвърлено от хората. В Афганистан отглеждат опи-
умен мак, но употребата му според исляма е непростим грях.

Училището и дворът се разполагаха на висока площадка, отпред я 
подпираше висока стена от камък. Стълби водеха до двора. Едноетажната 
П-образна сграда бе измазана в бяло. Войниците свалиха от колите кашо-
ните и ги стовариха пред тясната учителска стая. Неопакованата част от ра-
ничките събра погледите на децата, чиито главички се показваха от всички 
прозорци. Трудно е да се каже събитието за кого бе по-значимо – за децата, 
че пропускаха няколко часа без занятия, или за учителите, че подаръкът ще 
запълни поне частица от недоимъка.

Директорът Абдул Шукур подписа протокола за приемане. Каза и добри 
думи за благодарност. Но всъщност този подарък изправи него и учителите пред 
тежкия морален проблем как да разпределят ��0 ранички на четири пъти повече 
ученици. Кои деца да оставят с празни ръце? Не завиждах на директора.

Гостоприемните домакини ни предложиха традиционния чай в скромно 
обзаведената директорска канцелария. Надявам се с описанието на тази це-
ремония да не разваля впечатлението от сърдечното посрещане. Възложиха 
чая да ни налее отличникът от осми клас – височко, невзрачно и притесни-
телно момче, облечено в традиционната до колене дреха пероханотонбон. 
То нареди чашите в един ред, напълни с вода първата от тях, бръкна в нея с 
пръсти и я отри отвътре. После прехвърли водата във втората и пак бръкна. 
И така до последната. Аз съобразително се добрах до първата чаша.

Докато пиехме чая, директорът Абдул Шукур разказа за работата си. В 
училището на Ака сарай има 540 ученици и се учи на две смени. Учителите са 
едва �� и само мъже, като двама са приходящи. Не ми стана ясно как се спра-
вят. На картон върху стената в учителската стая бяха залепени техните мини-
атюрни портрети. Повечето носеха бради. Погледите им излъчваха интелект и 
спокойствие, напомняха ми възрожденските български учители. Нещо апос-
толско имаше у тях. Максималната им заплата е �000 афгани, т.е. 60 долара.

Тук се учи до девети клас включително. Само че тази година са без па-
ралелка за най-големите. На тази възраст децата започват да работят и нямат 
време за губене. Още повече че през цялото лято се учи.

Началният курс е до трети клас. След това момчетата и момичетата ги 
разделят в отделни стаи. Не много успешно снимах четвъртокласничките. 
Като видяха насочения към тях фотоапарат, повечето се пъхнаха под чинове-
те. На афганистанките от малки им внушават да са боязливи и свенливи.

Разгледахме училището. За всички деца имаше чинове. Подовете на 
класните стаи бяха от дъски. Таваните също от дъски, опънати върху желез-
ни релси. Няма отопление поради липса на гориво. Няма и осветление, защо-
то афганистанските села не са електрифицирани. Прозорците са много тесни 
и с единични стъкла. Като се прибави и снегът в преобладаващата планинс-
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ка част на Афганистан, 
става ясно защо голяма-
та ваканция не започва 
като у нас през лятото, 
а от средата на декем-
ври. Началото на учеб-
ната година обикновено 
съвпада с отпразнува-
нето на Навруз (кален-
дарната нова година) на 
�� март. Допълнителна 
ваканция може да бъде 
дадена за няколко сед-
мици по време на из-
ключителни горещини 
през лятото.

В осми клас момче-
тата бяха девет. Посланик Тулечки им пожела да са добри ученици, защото 
само образовани могат да са полезни на страната и на себе си. Отговори 
отличникът. Думите му в превод на български звучаха много смислено, но 
аз търсех очите му и се вслушвах в интонацията – гладка мисъл, равномерен 
глас, спокоен поглед. Голямото нещастие на момчето бе, че не се е родило 
поне в покрайнините на Кабул, а на трийсетина километра в пустошта. Ня-
мах представа дали ще продължи да учи.

Когато снажният снайперист Виделин Чолаков влезе в класната стая на 
първолаците, всички хлапета сякаш се смалиха. Той седна на един от ми-

ниатюрните чинове, с 
ръка ги покани около 
себе си и те веднага го 
полазиха като мравки. 
Със сигурност вече си 
имаха кумир, на когото 
биха искали да прили-
чат и да подражават.

Малките девойки 
пък изпитаха истинс-
ки потрес от Павлина 
Урумова. С каска, бро-
нежилетка и автомат 
тя дойде при тях като 
от приказките, за да 
смущава мислите им 
цял живот. Те едва ли 
ще забравят, че някъде 

От четвърти клас момичетата учат отделно
от момчетата

Споменът за жената войник Павлина Урумова
дълго време ще смущава мислите на момичетата

от Ака сарай
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жените могат да са не само войници наравно с мъжете, но и да са равно-
правни хора с останалите. Момичетата докосваха с ръце Павлина, за да 
се уверят, че не е сън.

Дойде време да си тръгваме. Децата се показаха на гроздове през про-
зорците, махайки ни с ръце.

Откъм селото слизаше жена в синя бурка до петите. Носеше пеленаче 
на ръце, второ дете държеше за ръка, а третото ситнеше отзад. Подир тях се 
зададе селянин с двуколка, в която бе впрегнат бял кон. След стотиците ма-
гарета този кон бе първия, който видях в Афганистан. Селото живееше своя 
си живот. Единствената разлика отпреди сто години е, че колелата на тази 
каручка бяха автомобилни.

Колата на посланик Тулечки отново се нареди между бронираните мер-
цедеси. Потеглихме обратно. Черният път преминаваше покрай миниатюрни 
ниви, разположени на тераси с широчина пет-шест метра. Понякога дължи-
ната им не надминаваше десетина метра и цялата площ на нивичката не над-
хвърляше една софийска гарсониера. Житото вече бе покълнало, зелените 
листчета стърчаха на четири пръста височина и даваха надежди за следваща-
та година. След ред камъни зеленееше втора ивица, по-надолу още една...

На крайпътна черница афганистанец шмулеше шума в чували – храна за 
овцете през зимата. Не знаех защо отглеждат черничеви дървета, но посла-
ник Тулечки поясни, че и тук бубарството е поминък на хората. Дори първият 
ред на буквара на първолаците започвал с „Ман тут дурам“, сиреч „Аз имам 
буба“. По-нататък селянин с нещо като сърп режеше изсъхнали кълбовидни 
степни треви и ги трупаше върху ръчна двуколка. Запасяваше се за зимата, 
тя щеше да дойде само след месец.

– Опознай Афганистан, за да обикнеш България! – подкачих Тулечки.
Посланикът не реагира, нямаше право дори в тесен кръг от българи да 

каже нещо недотам добро за страната домакин. Той не се страхуваше, просто 
отдаваше дължимото уважение на афганистанците.

Патрулът трябваше да продължи от Ака сарай към третото село, но 
бойците ни придружиха обратно донякъде, безпокояха се да не закъсаме 
из стръмните долища. Най-сетне се измъкнахме на равно. Стигнахме до ас-
фалта. Нашият път бе на юг обратно към Кабул, а мерцедесите трябваше да 
тръгнат на север, за да си довършат обиколката.

Пожелахме си едни на други късмет да се приберем живи и здрави. За 
днешния ден ставаше дума, утрешният беше зад гори и планини в буквалния 
смисъл на думата.

Патрулът ни изчака да стъпим на асфалта и също потегли. Всеки пое 
пътя на своята съдба – те към афганистанските села, ние към Кабул. Щеше 
ми се да съм при тях. При неизвестното.
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ЛЕТИЩЕ КАБУЛ

КЛЮЧЪТ КЪМ СТОЛИЦАТА

Кабулското международно летище (Kabul International Airport – KAIA) 
се намира в северните покрайнини на града на надморска височина �850 м. 
Целият район е заграден със ситна мрежа с дължина около петнайсет кило-
метра и височина три метра. Откъм града лагерът e отделeн с бетонна стена 
отгоре с вълма бодлива тел (бруно).

Пистата е разположена почти в направление изток–запад с курс за изли-
тане и кацане �90–��0 градуса. На 8 август �005 г. е пусната в експлоатация 
новата безукорно равна асфалтова настилка. Положена е от турска фирма, 
която е подизпълнител на някаква американска. По неофициална информа-
ция финансирането е от страна на холандското правителство заради базира-
нето тук на техни изтребители F-�6.

По време на гражданската война никой не е могъл да владее Кабул, ако 
не е сложил ръка и върху летището. Липсата на железопътни линии и пла-
нинският релеф правят военните операции и оскъдния икономически живот 
зависими от въздушния транспорт.

Тази ограда отделя летището в Кабул от дружелюбните афганистанци
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От самото под-
ножие на Кулата в 
южна посока тръгва 
широк булевард, со-
чещ точно към вкли-
нения в града вр. Вай-
салапад с височина 
��00 м. На четвъртия 
километър се излиза 
на площад с кръгово 
движение, в чийто 
център е паметникът 
на националния герой 
на Афганистан Ахмад 
Шах Масуд. Веднага 
след площада буле-
вардът е преграден от заграждения. В предния десен ъгъл е американското 
посолство, а след още един километър вляво е HQ – щабът на ISAF. Още 
по-нататък е резиденцията на президента Хамид Карзай. Над този район в 
центъра на Кабул е забранено прелитането на самолети – де заради безопас-
ност, де да не се нарушава спокойствието на президента. Навсякъде по света 
управляващите искат преди всичко спокойствие.

През �00� г. видях целия район на летището, затрупан с катастрофирали 
и бракувани самолети – транспортни Ан-��, стари реактивни бомбардирова-
чи Ил-�8, двукрилни Ан-�, вертолети Ми-8... 

През следващата година повечето от старите самолети са нарязани на 
скрап и изнесени от местни фирми. Това е предшествано от разчистване на 
минните полета, защото всяка педя земя извън бетона се е смятала за опасна. 
Мисията на EOD (Explosive Ordanance Disposal – обезвреждане на експлози-
ви и муниции) е възложена основно на словашки и чешки сапьори. 

Разбити самолети, бронетранспортьори, всевъзможни боеприпаси – 
авиобомби и снаряди – също бяха изхвърлени зад пистата. В далечните кра-
ища на летището се виждаха руините на стари укрепени огневи точки. Върху 
тях все още белееха камарки от натрупани един върху друг три камъка, което 
означава опасност от мини.

В североизточния край извън мрежестата ограда се намират зеленчуко-
ви градини и лозя, задължително оградени с ниски зидове от кирпич, за да не 
отвява вятърът „афганец“ плодоносния слой.

Военната част на KAIA е под командването на ISAF, а цивилната си 
има президент. Всички полети се ръководят от Кулата, неслучайно я изпис- 
ват с главна буква, тя е светая светих. Замлъкне ли, спира да функционира 
цялото летище. Кулата е на седем етажа и до горе водят ��9 високи стъпа-
ла. Старите афганистански служители не помнят през последните двайсет 
години асансьорът някога да е работил. Но качването си струва усилията, 

Сапьори
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от върха є се открива неповторима възможност да се види какво всъщност 
ни заобикаля. 

Ръководството на полетите не е автоматизирано, единственият радар 
не е сертифициран. Ръководителите на полетите са военни, но при тях има 
и по един цивилен координатор за местните авиокомпании. Афганистански 
офицер винаги се появява на Кулата при предстоящ полет на военната им 
авиация. Тя е базирана западно и разполага с вертолети Ми-�7 и Ми-�5, с 
транспортни самолети Ан-�6 и Ан-��, както и с учебните реактивни Л-�9.

Нестандартните ситуации бяха всекидневни. Например на ��-о чис-
ло, петък, самолет „Бийчкрафт“ отказа да излети, пътят му пресякла чер-
на котка и той се върна отново в началото на пистата. Неведнъж тежки 
самолети прекратяваха излитане, защото глутници кучета са излезли на 
пистата. Често пилоти, работещи за ООН, не правеха предварителни за-
явки за полетите си и искаха разрешение за излитане в последния момент, 
като се позоваваха на спешни обстоятелства. Понякога долитаха без пре-
дупреждение, обаждаха се чак в околностите на Кабул и искаха незабавно 
кацане. Полети с VIP пътници многократно са отлагани във времето с цел 
сигурност. Летци не се оглеждаха достатъчно във въздуха и пресичаха 
пътя на други машини. Почти всички подхождаха към пистата без стан-
дартна процедура, както си искат, и се случваше при тактическо кацане 
самолетът да се изправи от наклона едва десетина секунди, преди да опре 

Животът на летището се дирижира от Кулата за ръководство на полетите
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асфалта. Екипажи на тежки самолети капризничеха защо са им отредили 
далечни стоянки за паркиране, а не близки.

А когато излитаха самолети от афганистанската военна авиация, всички 
в Кулата настръхваха. Храбрите и с голям опит от войната техни пилоти бяха 
много „свободолюбиви“ и никой не знаеше какво са си намислили. На старта 
те обявяваха един план, после изпълняваха друг, а се случваше веднага да 
се върнат за кацане. Не говореха добре английски. Когато ги питаха накъде 
ще летят, понякога отговаряха, че на борда са трима души. Именно затова 
на Кулата идваше афганистански офицер за координатор, който при нужда 
превеждаше от английски на дари и обратно. Полагаха се огромни усилия 
английският език да бъде наложен като единствен в радиоразговорите с тях, 
но чувствителни резултати не се забелязваха.

Бях сред малцината, които отнесоха снимки от крайния западен перон 
№ 6, където са базирани машините на американското ЦРУ – руски вертолети 
Ми-�7 с неутрална окраска и един самолет Ан-�6 с бял гръб и син корем, 
за който се предполагаше, че нелегално превозва затворници. Снимането 
на този район бе забранено и неведнъж безцеремонната охрана без никак-
ви обяснения или извинения е изтривала паметта на цифрови фотоапарати. 
Тези машини летяха, където си поискат, пилотите им не даваха обяснение 
на Кулата и обикновено лъжеха за местонахождението си. Дали се бореха 
с наркотиците, или участваха в нелегалното им пренасяне с цел набиране 

Летище Кабул – поглед от Ил-76
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на средства за тайни операции, не можеше да го каже никой. Но генерал от 
афганистанската авиация дискретно ми довери, че е свидетел как вертолетите 
им са докарвали наркотици от североизточната провинция Бадагшан, а после 
синьо-белият Ан-�6 ги отнасял нанякъде.

В Афганистан основно оперират две местни авиокомпании – Ariana 
и Kam Air. Аriana (древното име на Афганистан) е национален авиопре-
возвач, основана е през 50-те години на миналия век още по времето на 
крал Захир Шах като съвместно предприятие между държавата и американ-
ските авиолинии Pan Am. След падане от власт на талибанския режим фир-
мата получава дарение три самолета Airbus �00 от Индия. От много години 
се използват четири самолета Boeing 7�7-�00. Често се виждаше да излита 
и нейният ветеран от съветско време Ан-�4, който обслужва вътрешни-
те линии. По неофициална информация самолетите на авиокомпанията се 
поддържаха с помощта на фирми от Йордания. Пак там се обучаваха и аф-
ганистанските пилоти. Ariana летеше до много от близките столици. През 
�005 г. тя бе лишена от достъп до Франкфурт, защото не е в състояние да 
докаже надеждността на своите машини. В Афганистан няма сертифицира-
щи органи за авиационна безопасност, не се знае какви регламентни пре-
гледи и от кого са правени, кой агрегат кога е сменян и ремонтиран. Запад-
ните дестинации на Ariana са ограничени до Анкара и Истанбул. Пътували 
с тази авиокомпания българи твърдят, че на борда ги посрещало безредие, 
билетите имали номера, но не и седалките, запазили са спомени за несигур-
ност и мръсотия. 

Конкурент на националния авиопревозвач е частната авиокомпания 
Kam Air. Нейният първи полет е осъществен на 8 ноември �00� г. Фирмата 
ползва взети на лизинг самолети Boeing 7�7. През �005 г. тя понесе първата 
тежка загуба, когато катастрофира неин самолет и загинаха 96 пътници и 
8 души екипаж.

До Кабул основно летят самолети от Индия, от Пакистан, от Азербайд-
жан и от арабските страни.

Дневно оттук излитат и кацат общо двайсетина пътнически самолета. 
Най-натовареният трафик е в четвъртък, понеже петък е почивен ден. По 
време на мюсюлманските празници голям поток се отправя към местата за 
поклонение в Близкия изток. През февруари �00� г. разярена тълпа поклон-
ници, изнервена от чакането на закъсняващ самолет за Саудитска Арабия, 
линчува министъра на гражданската авиация Абдул Рахман.

Гледките по летището бяха много живописни. Интересно бе, че от са-
молетите слизаха доста жени с бурки до петите, но сравнително по-рядко 
се качват забулени. Често пътуваха жени, облечени с добър вкус и по нещо 
напомнящи индийки – с хубави панталони и туники, с обувки на високи ток-
чета, със стилни дамски чанти през рамо, забрадени с дълги пъстри шалове, 
а понякога и с открити коси. Много мъже носеха костюми дори и в горещи-
ните, но без вратовръзки. Малките момиченца бяха облечени в розови или 
червени роклички, а момчетата бяха обути с дънки.
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След като пътниците предадяха багажа си, се отправяха към самолета 
пеш, защото разстоянието бе само стотина метра. Много рядко индийски 
или афганистански самолети ползваха по-отдалечената стоянка № � и тогава 
идваше автобус за пътниците. Качването на борда продължаваше понякога 
час и повече, но никой не проявяваше нетърпение. Всички се нареждаха в 
дълга колона. Полицай в подножието на стълбата сверяваше самоличността 
на всеки. Горе мъжете разперваха ръце, за да бъдат претърсени за оръжие. 
Жените се проверяваха доста по-повърхностно също от жени. Багажът на 
пътниците го караха с мотокарчета: големи куфари на колелца, изтумбени 
модерни сакове, лъскави пътни чанти. Такова нещо рядко се вижда и на 
софийската аерогара – то свидетелстваше за безспорната състоятелност на 
тукашните си собственици. Но нерядко се товареха и превързани с въжен-
ца обемисти кашони.

Всекидневно от цивилната част на KAIA излитаха и кацаха около пе-
тдесет самолета, които работеха в интерес на ООН, тъй като в Кабул фун-
кционира мисия на Върховния комисариат на бежанците. Всички самолети 
на ООН бяха бели и с големи знаци за означаване UN. Преобладаваха мало-
местните „Фокер 50“ и „Бийчкрафт Ве �90“, но излитаха и руските Ан-7� и 
Ан-74. Самолетите не бяха собственост на световната организация, а прина-
длежаха на частни фирми. Примерно веднъж в седмицата изпълняваха полет 
за ООН, после собствениците „забравяха“ да заличат от борда инициалите 
UN и предизвикваха съмнения за какви ли не смъртни грехове.

Силите на ISAF държаха източната половина на летището. Перонът 
пред щаба побира до шест самолета в два реда: на първия се разполагат три 
С-��0 „Херкулес“ и С-�60 „Трансал“, зад тях е мястото на тежките самоле-
ти – до два от С-�7 Globemaster и Ил-76 плюс един от средните С-��0 или 
С-�60. Тук е разрешен престой на самолетите до два часа.

На най-източния перон паркират самолетите, на които се налага да ос-
танат няколко дни. Много често тежките самолети, особено руските и укра-
инските Ил-76, ги паркират на напречните пътеки, свързващи рульожката с 
пистата. Техните екипажи никога не капризничат.

Военната част на летището е изключително натоварена. Големият 
проблем на летището идва от натоварения трафик и относително ограни-
чените места за паркиране на тежките самолети Ан-��4 „Руслан“, С-�7 
Globеmaster, Ил-76, L �0�� Tristar и KDС�0. Техните заявки за полети се 
преценяват от гледна точка къде ще бъдат паркирани и кога ще бъдат раз-
товарени. Понякога обект на преговори ставаха дори два или три часа из-
бързване или закъснение. Заявките за идващи самолети се съгласуват по 
принцип със съответната структура на НАТО в Айнтховен. После с Кабул 
се уточняват денят и часът, целта и времето на престоя, какво ще се раз-
товарва, мерките за сигурност при VIP-пътници, необходимото гориво за 
зареждане... Всички параметри са строго лимитирани и регламентирани. 
Позволеното нарушаване на разписанието е до половин час. В противен 
случай имат право да му откажат приемане.
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ЛЕТЦИ И САМОЛЕТИ

Най-големият самолет, който съм виждал да каца в Кабул, е руският 
Ан-��4 „Руслан“. Истински мастодонт! Тежи максимално 405 т и носи поле-
зен товар до ��0 т, дълъг е 69 м и с разпереност на крилото 7� м. Но когато 
лети на дълги разстояния, заради необходимия по-голям запас от гориво, му 
товарят само 75-80 т.

Ан-124 „Руслан“ е безспорен лидер сред тежките самолети със своите 400 тона

Много държави използват „Руслан“ за своите контингенти. Често с него 
прекарват по дузина бронирани коли. Разтоварва се едновременно отзад и 
отпред, като носът му се отхлупва нагоре. Тогава прилича на една огромна 
тръба. Гледката е странна, дори малко нелепа, но е добро конструктивно ре-
шение. През �004 г. един Ан-��4 „Руслан“ си отишъл с половин метър по-
късо ляво крило – закачил препятствие при рулиране. Мислили руснаците, 
кроили, накрая си дали сметка, че никой няма да дойде в Кабул да им оправи 
машината и отлетели. Само руснаци могат да вземат такова решение и само 
руска машина може успешно да излети в това състояние.

Американският С-�7 Globemaster е с максимално тегло �65 т и пренася 
товари до 77 т, дълъг е 5� м и с разпереност 50 м. От него са произведени 
само ��4 броя. Той е универсален – освен товари доста често превозва и 
хора на големи разстояния без междинни кацания за зареждане с гориво. В 
резервоарите си може да побере над сто хиляди литра керосин. На верти-
калния си стабилизатор някои машини освен номер носят и име – например 
CHARLESTON, Mc GUIR или Mc CHORD.
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Американските летци по принцип са извънредно отзивчиви и достъпни. 
Нямах проблем да заговоря екипажа на С-�7 с име CHARLESTON. Те бяха 
изключително симпатични капитани по на около �0 години – мъж и жена. 
Той – висок и строен, а Брук Пейдж – вторият пилот – крехка и фина. Именно 
тя водеше разговорите с Кулата. Не зная как са є поверили тази голяма и скъпа 
машина. Официално е обявено, че един С-�7 струва ��� милиона долара.

На трето място по големина е руският Ил-76 с тегло до �90 т, той прена-
ся до 46 т, дълъг е 47 м и с разпереност 50 м. Резервоарите му побират до сто 
хиляди литра гориво. Този тип самолет е много използван от много натовски 
контингенти да превозва разни товари. В отделни моменти на летището в 
Кабул съм наброявал седем такива машини.

Всички американски пилоти проявяваха умение и храброст. Но руснаците 
биеха рекордите им по своеобразни изпълнения. Неведнъж те идваха за кацане 
със стръмен завой, от който изправяха буквално в самото начало на пистата. 
От Кулата не се месеха в решенията и действията на екипажите. Майор Ми-
лен Желев след едно свое дежурство разказа за рисково излитане на Ил-76, 
паркиран на пътеката, свързваща рульожката точно със средата на пистата. 
Самолетът бил празен, на пилота не му се разкарвало до началото на полосата 
за излитане и решил да стартира от средата. Половин минута надувал двигате-
лите, преди да отпусне спирачките. Отлепил се от асфалта след разбег едва от 
��50 м, като прескочил само с педя опънатото напречно въже през пистата, на 
което F-�6 се закачаха с куките си, ако им откажат спирачките.

Веднъж полковник Марин Начев се хвана за главата от едно кацане на 
Ил-76. Самолетът не се приземи, ами буквално се сгромоляса върху пистата, 

Американският С-17 „Глобемастер“ е чест гост
на летището
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обви се в облак от дим, отново се вдигна във въздуха, летя сякаш безкрайно 
дълго, преди отново да се срина на бетона. Толкова здрава машина могат да 
направят само руснаците.

На следващите позиции по габарити и тегло се нареждат С-��0 с тегло 70 т 
и полезен товар �9 т, Ан-�� с тегло 6� т и полезен товар �0 т и С-�60 с 5� т.

За С-��0 „Херкулес“ казват, че са работните коне в Афганистан. Тези 
самолети имат 50-годишна история, но в тях е заложен голям конструкти-
вен потенциал. Направени са им над 40 модификации. През �999 г. Lockheed 
Martin пусна С-��0 J („Джулия“) със сърповидни витла. От производствени-
те конвейри са слезли над ��00 машини.

Някои С-��0 (също като С-�7) носят име на вертикалния си стабилиза-
тор – например MICHIGAN или The Last Frontier. Други са с маскировъчен 
цвят и нямат по тялото си дори борден номер. Техните пилоти рядко излитаха 
и кацаха без по-специални изпълнения. Те непрекъснато тренираха варианти 
на тактическо излитане. Някои още на петдесет метра височина започваха 
завой, защото предпочитаха да набират скорост над безопасните крайни из-
точни квартали на Кабул, след което изтегляха в стръмна горка.

Нормална гледка бе С-��0 да идва напречно на пистата на отдалечение 
километър от началото є. Тук той започваше завой за влизане в направление 
за кацане и изправяше наклона едва на �0–40 м височина.

Имаше неколцина англичани, летящи в Кабул от няколко години. Те 
рядко приближаваха пистата по нейната осева линия. Обикновено се придър- 
жаха по на половин километър встрани и на предупрежденията от Кулата от-
говаряха, че всичко е наред. Едва в последния момент с два енергични завоя 

С-130 „Херкулес“ (вляво) и С-160 „Трансал“ са „работните коне“ на ИСАФ
за превоз на хора и товари из Афганистан
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на зигзаг си идваха на мястото. Правеха го с цел безопасност при обстрелва-
не с преносими зенитни ракети. Англичаните постоянно тренираха, за да го 
умеят, когато обстановката наистина им го наложи.

Всички големи транспортни самолети с изключение на Ан-�� могат да 
се движат по земята на заден ход, като реверсират тягата на двигателите си. 
Често им се налагаше да го прилагат. Истинско удоволствие бе да се гледа 
как холандският С-��0 с борден номер G-�7� си заемаше постоянното място 
в ъгъла на паркинга пред щаба. Приближаваше в строго насрещен курс, на 
стотина метра правеше ляв завой на деветдесет градуса, после реверсира-
ше двигателите и с „пълен десен“ тръгваше назад, докато се пъхне в ъгъла. 
Екипажът така го бе оттренирал, че въртеше херкулеса с по-голяма лекота, 
отколкото би паркирал ТИР.

Долитаха и руски Ан-��. Доста държави от НАТО ги ползваха за пре-
возване на военно оборудване за рискови райони. Български Ан-�� докарва-
ха наше оръжие за АНА, но над тях надвисна заплаха полетите им да бъдат 
забранени, тъй като не отговаряха на западните стандарти.

През �005 г. един Ан-�� изгорял на пистата. Разказа ни го капитан Пав-
лин Беличовски, който тогава ръководел полетите на Кулата. Времето било 
лошо – дъжд, ниски облаци и намалена видимост. Самолетът направил два 
неуспешни опита за кацане. Първия път не се насочил добре. При втория 
опрял пистата, но пак излетял. Третия път кацнал и пилотът дори доложил, че 
всичко е нормално. Машината се изтъркаляла половин километър и неочак-
вано излязла на мокрия грунд, колесникът затънал и се изкъртил. Самолетът 
се запалил. Пожарникарите успели да го загасят за четири-пет минути, но 
ремонтът му се оказал невъзможен. Докато го извлекат, летището останало 
затворено за денонощие и половина.

В края на третия месец вече мислех, че съм видял всичко, и от скука 
бродех сам из напълно пустия далечен източен край на летището. Там 
оградата преминава на километър и половина от началото на пистата. За-
станах точно по продължение на осевата линия и гледах преминаващите 
на петдесетина метра височина над мен самолети. Ошашавено видях два 
пъти по-ниско и с доста по-голяма скорост (примерно 400 км/ч) да се за-
дава един бял DC-9 (от типа на Ту-��4) на ООН и да се насочва за кацане 
без колесник. Той слезе толкова ниско, че го загубих от поглед. Очаквах 
всеки миг експлозията, но тежкият самолет се показа над хоризонта и 
изпълни като изтребител почти истински ляв боен завой. После сви най-
тесния полет по кръга, който съм виждал в живота си. От последния завой 
излезе шест-седем секунди, преди да опре пистата. Питах после капитан 
Христо Гунчев, който тогава бе на смяна на Кулата, на каква височина 
прелетя този DC-9. Според него машината преминала над цялата дължина 
на пистата равно като по конец, а просветът между бетона и корема є бил 
между три и пет метра. Преди това пилотът предупредил, че ще направи 
ниско слизане лоу пас (low pass). На Кулата си го знаели този пилот-авс-
тралиец, той летял тук поне от пет години. И друг път слизал ниско, но 
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подобно изпълнение направил за първи път. На нашите ръководители на 
полети не им оставало нищо друго, освен да благодарят за изключител-
ното шоу.

ИЗТРЕБИТЕЛИТЕ F-16 FIGHTING FALCON

Холандските изтребители F-�6 бяха сред най-големите атракции на ле-
тището в Кабул. При излитане са много стремителни и приличат на метнато 
копие. Те напълно заслужават името си „Биещ се сокол“. Веднага след отле-
пянето на метри от земята започваха завой и изчезваха зад баирите. Нощно 
време стартираха без аеронавигационни светлини по крилото и тялото. То-
гава едва се забелязваше тъмен силует, гонен от розовещия остър клин на 
пламъка. А стържещият рев на излитащия F-�6 не може да се сбърка с никой 
друг. Те летяха много често денем и нощем. Обикновено двата изтребителя 
излитаха през интервал около минута, събираше ги командният пункт на аме-
риканската авиобаза в Баграм.

Разрешено бе F-�6 да бъдат фотографирани, но да им се правят само 
панорамни снимки отдалеч. Не бе позволено да се снимат отделни части от 
тялото им заради секретността на товарите под крилата им – ракети, бомби, 
контейнери, резервоари.

Стоянката на изтребителите се намираше срещу щаба и директно се 
свързваше с пистата. По този начин самолетите никога не преминаваха по 

При излитане F-16 приличат на метнато копие
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разбитата и ронеща се рульожка. От северната страна F-�6 ги прикриваше 
стена от хеско, на която някой техен шегаджия бе окачил голяма табела с 
надпис „DJURASIKPARK“.

До пролетта на �005 г. изтребителите на страните от ISAF са патрулира-
ли във въздушното пространство на Афганистан, като са излитали от авиоба-
зата в Манас, Киргистан. Предвиждайки покачването на напрежението тук, 
НАТО провело операция под кодовото име Eastern Eagle с цел самолетите да 
оперират директно от Кабул.

От �8 март �005 г. холандските ВВС разполагат четири изтребителя F-�6 в 
КAIA, които поддържат операциите на Алианса. Те са от състава на �-ва ескад-
рила от �-ро авиокрило. После ги сменят от �0-о авиокрило в Клейне Брогел.

От � април холандците застъпват в денонощно дежурство. Още на 
следващия ден дежурната двойка е вдигната по тревога, за да окаже подкрепа 
на попаднала под неприятелски огън немска част край Кундуз.

На �� май властите в североизточната провинция Тахар предприемат 
опити да изкоренят насаждения с мак. В областния център се събират 6000 
протестиращи селяни, пред които полицията се оказва безсилна. Преминали-
те на малка височина изтребители F-�6 бързо разпръскват тълпата.

От �4 юли �005 г. към холандците се присъединяват и четири белгийски 
F-�6 след почти драматично едноседмично пребазиране. Осемте самолета се 
обслужват от �60 души наземен персонал.

Полетите за поддръжка на сухопътните войски се изпълняват в стандарт-
на конфигурация на въоръжението: две ракети тип „въздух–въздух“ AIM-9М 
Sidewinder, две �50-килограмови бомби с лазерно насочване тип GBU-��, сис-
тема за разпръскване на топлинни капани и прицелен контейнер Lantirn. Тези 
бомби се оказват за предпочитане в условията на Афганистан пред топлинните 
ракети AGM-65 Maverik поради по-добрата им точност. При патрулиране са-
молетите подкачват и по два допълнителни резервоара по �400 л.

На летището винаги предварително ставаше ясно кога предстои излита-
не. Преди това две големи жълто боядисани машини минаваха по пистата и 
почистваха прахоляка и дребните камъчета. Въздухозаборникът на F-�6 под 
корема представлява мощна прахосмукачка, а засмуканите твърди боклуци 
повреждат лопатките на компресора и турбината.

В края на всеки месец по една-две машини отлитаха за Холандия с междин-
но кацане в Турция. На тяхно място идваха други. Много рядко и осемте можеха 
да се видят едновременно на стоянката им, защото поне една от тях беше в голе-
мия хангар за профилактика. Въпреки грижите F-�6 често проявяваха дефекти. 
Една вечер един от летците изключи двигателя още след пробата му, нещо по са-
молета не беше наред. След петнайсетина минути друга машина извърши запуск 
и двете заминаха към началото на пистата. Там останаха прекалено дълго. Еди-
ният изтребител все пак излетя, но другият се върна. Пилотът стартира с трета 
по ред машина. В продължение на 40 минути колегата му го чакаше високо над 
летището на икономичен режим. Нямам представа как нощем без бордни радари 
те поддържат до целта определената дистанция помежду си.
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Веднъж с приземяването им пожарните коли се юрнаха след тях. Ни дим 
се видя, ни пламък. Оказа се учебна тревога за пожарникарите – отработва-
ли ситуация, при която от самолета изтича токсичната хидравлична течност 
хидразин.

Точно тези F-�6 преди няколко години неофициално бяха предложени на 
България да ги купи. Те са доста стар модел (струва ми се блок �0) и нямат 
радиолокатор за прехват. Холандците обаче ги ъпгрейдваха и им инсталираха 
страхотно оборудване за удари по земни цели – с очилата за нощно виждане 
пилотите виждат по-добре от денем, а системата за лазерен подсвет позволява 
ракетите да се вкарват в прозорец на къща. В KAIA се говореше, че понякога 
подсвета на целите го правят и предни авионасочвачи, промъкнали се до атаку-
вания обект. Затова самолетите излитаха и след полунощ, когато по агентурна 
информация бунтовниците се съсредоточват за акция или просто спят.

Един от нашите офицери успя да види секретен филм, сниман с камера 
от борда на самолета. В едно село край Кандахар талибани се укрепили във 
висока къща, доминираща над всичко наоколо. Те не позволявали на афга-
нистанските бойци да си вдигнат главите. На филма се виждало как управля-
емата бомба се врязва в сградата и я взривява.

На �� август �006 г. рано сутринта един F-�6 се разби на �50 км юго-
западно от Кабул някъде в Централния планински район. Пилотът на втория 
самолет обяснил, че както летели на �0 хиляди метра височина, машината 
на водача отпуснала нос и преминала в стръмно пикиране. Според неговия 
разказ става дума за технически проблем. 

Турският пилот майор Мукарем Гъндоган, налетял на F-�6 над �500 
часа, също бе скептичен. Според него, като гледал как холандските пилоти 
след излитане още на двайсетина метра височина започват завой и се скри-
ват зад околните баири, те имат отлична подготовка, високо самочувствие 
и летят на предела на възможностите на машините си. Та турчинът пред-
полагаше, че може да се е случило нещо друго, а не това, което обяснява 
холандецът. По-късно полковник Марин Начев каза, че пилотът на два пъти 
извикал за помощ. Така и не разбрахме какво всъщност е станало.

Изпратихме ковчега с пилота Майкъл Солфаг. Още на следващия ден 
F-�6 пак излетяха на задача. Но вече нищо не беше както преди. И самоле-
тите не започваха завоя с отлепването си от пистата, нито се изгубваха зад 
баирите... Пилотите бързо се съвзеха от загубата, но вече излитаха стан-
дартно, без вдъхновение и без предизвикателство. Хъс им липсваше. Летяха 
като след катастрофа. Познато ми е, изпитал съм го. Беше много отдавна, но 
подобно нещо никога не се забравя.

Всяко излитане на F-�6 спираше за двайсетина минути полетите на 
транспортните самолети в изключително натовареното кабулско летище. Ос-
вен това те поддържаха наземните войски предимно в Южен Афганистан, 
където бунтовниците се биеха все по-ожесточено. Пребазирането на изтре-
бителите в Кандахар ставаше неотложно. При нужда в района на Кабул щеше 
да оперира американската авиация от Баграм.
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ЛАГЕРЪТ НА ISAF

ХАОС, НО ДОБРЕ ПЛАНИРАН

Лагерът на силите на НАТО на летището в Кабул (KAIA – Kabul 
international airport) бе сравнително голям. Формата му наподобяваше пра-
воъгълен триъгълник с дължина на катетите �00 и 400 м. Половинкилометро-
вата хипотенуза опираше до външната ограда – стена от бетон с височина над 
три метра и гъсти вълма бруно (бодлива тел) отгоре. Тя ни отделяше от града.

Входът не бе перпендикулярен на оградата, както е в българските воен-
ни поделения, а излизаше косо. Пазеха го два бункера, издигнати на няколко 
метра височина, а от тесните амбразури между торби с пясък се подаваха 
цевите на картечници. Пред първия денонощно стоеше за респект германска 
верижна бронирана машина с картечница отгоре. Проходите за влизане и 
излизане от лагера бяха разделени един от друг, много тесни, оградени от 
високи стени и имаха S-образна форма. Отвън не можеше да се види нищо 

Добре укрепени съоръжения прикриват порталите към летището
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от лагера. Направено бе така, за да лиши евентуално една атакуваща кола от 
възможността да навлезе с голяма скорост. Освен това през цялото време тя 
можеше да бъде подложена на масиран огън от много огневи точки.

На север лагерът непосредствено граничеше със стоянките за разполагане 
на транспортните самолети и пътеката за рулиране. Най-отпред бе щабът, вър-
ху който се развяваше българското знаме, а над входа му бе окачена емблемата 
на българските ВВС. Срещу щаба бяха издигнати култовите за всички военни 
по света сгради на столовата и църквата, малко по-отзад бе болницата.

В лагера имаше асфалтирани само няколко улици, пресичащи се почти 
под прав ъгъл. Широчината на две безименни бе едва пет-шест метра, а дру-
гите с отпуснатите по някой метър повече имаха собствени имена – Kabul 
Road, Kunduz Road, Herat Street и Farah Street. Всички останали пътища има-
ха за настилка трошен камък и бяха толкова тесни, че на тях невинаги мо-
жеха да се разминат дори леки джипове. Между тях кривуличеха тесни. Ця-
лото пространство бе изпълнено с едноетажни и двуетажни жилищни сгради 
от леки панели, палатки, умивални и тоалетни от модулен тип, складове и 
ремонтни бази, дизелови електростанции по �,5 мегавата мощност, бункери 
за укриване при артилерийска стрелба… Върху всяко незастроено местенце 
нощуваха бронетранспортьори и джипове, които всяка сутрин тръгваха на-
някъде с въоръжени мъже и жени. Тесничко бе, но сърце да е широко.

Поглед от амбразурата
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Покрай улиците често се издигат дълги и високи няколко метра стени от 
хеско – кубични мрежести кошове, напълнени с натрошени камъни. Отгоре 
задължително и без чувство за икономии са размотани топове бодлива тел. 
По същия прост и ефикасен способ са изградени и многобройните бункери 
за укриване при обстрел. Вътре в тях се намираше и по един много голям и 
здрав метален контейнер за хората, в който е прокаран телефон за връзка и 
са натрупани по десетина кашона минерална вода.

По пътищата в лагера разрешената максимална скорост за колите бе 
�0 км/ч. Една по-дълга отсечка непрекъснато изкушаваше шофьорите и за-
ради това є бетонираха респектираща гърбица с ширина над метър и висока 
трийсет сантиметра. Трепач! После я боядисаха в жълто и много коли изобщо 
спираха преди да я преминат. След стотина метра опънаха още една жълта 
гърбица, но по-малка. Вече всички бързаха бавно. След като в Кабул гръмна 
втората кола-бомба, и двете бабуни ги изкъртиха за по-малко от час, защото 
създаваха опасност от катастрофи за вдигнатите по тревога нощем коли. 

На практика в лагера нямаше растителност. В центъра се издигаха пет 
разхвърляни борчета. Само две бяха по-близо едно до друго, а между тях се 
свираха няколко хилави дръвчета с листа напомнящи върба, но по-мъхести и 
побелели от прахоляк. Надвечер клоните им увисваха от гроздове цирикащи 
врабчета, малко по-дребни от нашите. По-мършави изглеждаха и косовете от 
недояждане и горещина, но пееха пък много по-звучно. Едни птици из лагера 
с лек ръждив оттенък на перушината отначало ги взехме за нашенски гугут-
ки, оказаха се престрашили се гургулици, но по-кльощави. Какво ли не прави 
гладът! Зелените папагалчета, идващи от Пакистан в периода на размножа-
ване, изчезнали още в първите дни на юли. Видях и една лястовичка (тауз на 
дари) съвсем като българските – с тъмносин гръб, бяло коремче и ръждиво-
червена гушка. Но на � септември на една жица отведнъж се събраха точно 
дузина, пощеха се с човки под крилцата и диплеха перушинките си. (На този 
ден и в България жиците в селата провисват от събралите се за прелета ляс-
товички.) Подир няколко дни те внезапно изчезнаха. Между сградите потайно 
се промъкваха котки в светлокафава гама, ама съвсем като нашенските. Вечер 
откъм холандците се чуваше лай на кучетата, специално обучени за откриване 
на взривни вещества. Провокираха ги събратята им извън оградата.

Първото впечатление бе, че в лагера цари хаос. То идваше не толкова 
от струпаните сякаш безредно сгради, колкото от хаотичното паркиране на 
бойни коли по тесните улици и от постоянното движение на въоръжени хора. 
Наистина може да възникне усещане за хаос, но всъщност той бе добре пла-
ниран. По-късно научихме, че всички дейности са описани в SOP (Standart 
operateеd procedures). Никой не знаеше колко са, защото всеки началник 
имаше въведени в компютъра си само онези, които са му необходими за ра-
ботата. Всичко бе регламентирано, като се почне от охраната на лагера и 
влизането в него, редът за настаняване, изисквания към бани и тоалетни, как 
да се приготвя храната, съхраняване на класифицирана информация, работа 
на пощенските служби, изпращане и приемане на товари, планиране на поле-
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тите за следващия ден, излитане, кацане и паркиране на самолети, ръковод- 
ството на полети, гасене на пожари, взаимоотношения с местното население 
и всичко, което дойде наум на човек. Стандарти доминираха в цялостния ни 
живот, но невинаги го осъзнавахме. Дори когато ходехме в тоалетната, пак 
сме спазвали изискванията на SOP, без да си давахме сметка за това.

Зад привидния хаос всъщност в лагера цареше железен ред – всеки зна-
еше какво се иска от него и го правеше добре. Иначе го откомандироват. Или 
го убиват.

В KAIA нямаше унифициран стандарт за униформата. Преобладаваха 
пустинните цветове, понякога и жабешко зелено. Българите единствени се 
отличаваха с характерната разцветка сиво и черно, другите много ни я харе-
сваха. По-късно и американците се появиха с нещо подобно. Никой на ни-
кого не разбираше званията – звезди и нашивки се носеха на пагони върху 
раменете, на петлици на яката, провесени отпред на най-горните копчета на 
ризата, на шапките.

Униформата имаше не само национални, но и индивидуални измерения. 
Носенето на шапка например не бе задължително. По време на церемонията, 
на която румънците ни предадоха командването, дори и българите козиру-
ваха на гола глава. После гологлави приехме от заместник-шефа на ISAF 
генерал Уат медалите за участие в мисията. Във всички траурни церемонии 
пак така козирувахме.

Най-стегнати ходеха французите. Те рядко се движеха без шапки, по-
някога носеха накривени на една страна черни кепета с две висящи лентички 
отзад. Няма спор, шик е. Турците яко пристягаха с колани камуфлираните си 
ризи-якета. Други се движеха по тениски с надписи и съвсем неразбираеми 
отличителни знаци и емблеми. Нашите медицински сестри, които бяха в съста-
ва на гръцката болница, през лятото се познаваха отзад много отдалеч по ог-

ромния червен кръст 
върху бял кръг на 
гърба на тениската и 
си спечелиха името 
„кръстоноски“. Всич-
ки пилоти неизменно 
се разкарваха с гаще-
ризони, през горещи-
ните сигурно им бе 
адски спарено около 
чатала, ама държаха 
да се отличават. Хак 
да им е!

Лагерната уни-
форма на някои кон-
тингенти бе с къси 
панталони. Но мина-В Афганистан полът и расата нямат значение
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ваха и техни джипове с шофьори по шорти и потници, задължително обаче с 
каски и бронежилетки.

Виждахме лъскави като полирани обръснати глави, с коси на опашка 
отзад или къдрави като домашни любимци. Изумително бе разнообразието 
на бради: на цялото лице или изтънена като при древните гърци, катинарчета, 
мустаци свързани с бакенбардите или завити нагоре като кравайчета, самот-
но кичурче под долната устна, треперещо от страх кога и него ще обръснат.

Някои демонстрираха татуировки по всички видими части на телата си, 
тату носеха и много момичета. Принципът бе, че всеки може да е шантав и 
чешит колкото си ще, както намери за добре да изявява и утвърждава своята 
индивидуалност, важното е да не си избива комплексите за сметка на други-
те, да е добър професионалист и в службата всичко да му е на шест. Другото 
имаше по-малко значение.

Мнозина непрекъснато ходеха с оръжието си, особено белгийците. И 
французи с пушки все бързаха занякъде. Абсолютно задължително бе оръжи-
ето да се носи без пълнител. (Единственото изключение се правеше за патру-
лиращите из лагера военни полицаи, които носеха окачена на врата си ламини-
рана жълта карта.) Пълнителят се слагаше на излизане от лагера на специално 
място и се снемаше пак там на влизане. Това строго го спазваха и офицерите.

КОНТИНГЕНТИТЕ

По официално оповестена информация в лагера заварихме почти �600 
души, но от тях в щата на KAIA влизаха около �50. Военните контингенти 
бяха от �� натовски държави, но присъстваха и от още почти �0 нации. 

Френски патрул се прибира от задача
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Според сайтовете на интернет отначало най-многобройни бяха францу-
зите – близо 600 души, които патрулираха с бронетранспортьорите си чак по 
околните баири. С преструктурирането на силите на ISAF бе формирано Ре-
гионално командване „Кабул“, в което водеща роля имаше Франция. После 
френският контингент постепенно се изнесе в друг район заедно с машините 
и с част от разглобените панелни сгради.

Веднъж в лагера налетях на един чистокръвен афрофранцузин, черен като 
абаносово дърво. И каква усмивка само и какви бели зъби! (Думата негър е за-
бранена за употреба, смята се изключително оскърбителна.) Той се показваше 
от люка на челния бронетранспортьор, канеха се да потеглят. Хванах му пог-
леда, посочих фотоапарата, сетне него. Попитах: „Проблем?“ Но, но проблем! 
Направих му няколко снимки от различни ракурси, в по-едър и по-далечен план. 
Не само от благодарност, но и от чисто военна солидарност и уважение протег-
нах ръка към него. Той с готовност се наведе, както бе с тежката бронежилетка, 
и ударихме лапи. Стиснахме си дланите и със смеха си разсмяхме и останалите. 
Не зная защо се смяхме, но бяхме искрени и доброжелателни един към друг.

В контингента на французите имаше трима от Чуждестранния легион, 
които ходеха със своя бронетранспортьор да разминират и извън Кабул. 
Само един от тях беше французин, вторият беше турчин. Третият – русначе-
то Олег, често идваше в нашето барче да си бъбре с братята славяни.

Белгийците наброяваха към �50 души и носеха охраната на лагера. 
Много от редовите им бойци бяха жени, имаха си и лейтенантка. Правилата 
за поведението им на пост изобщо не бяха като българските: сменяха се сами 
без разводач, нормално бе да седнат на сянка или да разговарят с преминава-
щите, но дори и когато пиеха шише след шише вода, дясната ръка стоеше с 
пръст на спусъка, а погледът все шареше наоколо. Техни бяха и оборудвани-
те с видеокамери вишки по оградата.

Веднъж спонтанно ми дойде наум да се кача на вдигнатия нависоко 
бункер над централния портал и да го разгледам. Двамата белгийци ме пос-
рещнаха много радушно. От едната амбразура държаха под прицел района 
извън оградата с голямокалибрена картечница „Браунинг“ (��,7 мм), на дру-
гия отвор картечницата беше калибър 5,56 мм. Отделно си носеха щатните 
автомати FN. Втори бункер пазеше входа малко по-отзад. Тук, от високо, за 
сетен път разбрах колко горчив опит е въплътен във всички криволици на 
транспортния вход. Грозно е и непрактично за мирния делник, но дава няка-
ква гаранция за сигурността на лагера при нападение.

Постепенно се сближих и с белгийската охрана на далечния източен пор-
тал, предназначен за товарни коли. Колко му е да кажеш „Хелоу, Белджъм!“ 
и да се усмихнеш? После питаш дали можеш да погледнеш от вдигнатия висо-
ко над земята бункер. А да надникнеш вътре? Бяха изключително отзивчиви 
и дори ми разрешиха да направя снимки. Накрая се качих върху „главите“ 
на белгийците. От покрива на техния бункер се открива добра възможност 
за наблюдение на портала. Долу непрекъснато минаваха тежки камиони с 
ескорт от бронирани машини. Един войник постоянно стоеше с пръст на 
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спусъка. Друг проверяваше документите, а после с огледало преглеждаше 
дъната на машините за залепени с магнит мини. На влизане всички от колите 
слизаха и си изпразваха оръжието на определените места. Едва тогава маха-
ха преграждащия пътя дълъг синджир с петсантиметрови шипове. С часове 
наблюдавах войниците. Те винаги вършеха тази рутинна и скучна дейност с 
еднаква педантичност, никога не пропуснаха и един детайл. На белгийците 
наистина можеше да се разчита да са наша охрана.

Пред палатката, в която бяхме настанени първоначално за около седмица, 
редовно нощуваше белгийски бронетранспортьор. Всяка сутрин идваха шес-
тима, отключваха катинарите на двете врати отзад и се заемаха с подготовката 
си. В екипа им имаше и една девойка, но тя пристигаше последна, може би за 
да не им пречи. Или просто малко си я жалеха, но тайно и ненатрапчиво, за 
да не ги уличат в полова дискриминация. Седалките се намираха в средата на 
машината, с допрени гърбове. Мъжете старателно разполагаха оръжията си, 
продължително време разместваха кутии с патрони и други вещи. Отдръпваха 
се да погледнат отстрани и пак нещо редяха, докато им хареса.

Една сутрин видях върху седалките в бронетранспортьора да лежи не-
познато оръжие – дълго към метър, но това, което би трябвало да му е цев, 
беше с диаметър седем-осем сантиметра и цялото на дупки. Много странна 
вещ. Те знаеха, че съм любопитен милитъри журналист. Вече бях установил, 
че един от тях говори немски, попитах го „Вас ист дас?“ и той отзивчиво 
ми обясни за какво става дума. Измъкна една дълга цев и я вкара в надуп-

На пост
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чения цилиндър, който се оказа охлаждащ кожух. Заключващият механизъм 
щракна и за секунди бе сглобена тежка картечница „Браунинг“ калибър 50 
(��,7 мм) – дълга точно �60 см и тежка �8 км. Не си е работа да я вдигаш и 
монтираш на купола, още по-малко да те стрелят с нея.

Нагласяването на белгийците преди тръгване винаги траеше продъл- 
жително, педантично и прецизно, винаги вършеха едно и също до послед-
ната подробност: Всички без излишна припряност си слагаха тежките бро-
нежилетки, стягаха подбрадниците на каските, надяваха на ръцете си коже-
ни ръкавици без пръсти, мятаха на вратовете си ремъците на карабините, 
влизаха в машината и заключваха вратите отвътре. Отгоре върху купола 
се настаняваха двама стрелци, които старателно наместваха слушалките и 
микрофоните на радиостанцията, откъм яките си издърпваха високо до очи-
те нещо като отрязани чорапи и чак тогава слагаха очилата против прах. 
Охотно ми позволяваха да ги снимам с изключение на командира им. Из- 
пращах ги на патрулиране с вдигнат палец, отговаряха ми с вдигане на цяла 
ръка.

Към белгийския контингент бяха зачислени бойци от Люксембург. Вед-
нъж върху покрива на щаба се запознах със снайперистите Закс и Оливие. 
Заварих ги да се прицелват по всичко живо, което се движеше по самолетната 
стоянка. Обясниха ми, че отцепват района заради очаквани VIP гост – самият 
премиер-министър на Канада. Освен обичайните си автомати „Щаер-Манли-
хер“ двамата носеха и дълга снайперска карабина AW 7.6� мм с внушителна 
оптика. Закс беше залегнал зад нея и тренираше от разни положения – като 

В очакване на сигнала за потегляне на патрула
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си подлагаше ръката между перваза на покрива и цевта, със спусната дву-
нога или от коляно. С малкия си запас от английски думи ги сравних с Вил-
хелм Тел и с повечко жестове възпроизведох как с лъка пронизал ябълка-
та в средата. Ефектът бе все едно швейцарец да ми обяснява, че знае кой е 
Крали Марко. Те бяха дотолкова въодушевени, че сами предложиха да им 
разгледам оръжията. По едно време подканих Закс да не губим време, ами 
да започва да стреля, пък аз да снимам. Докога ще го чакам? Той ми влезе в 
тона – патроните му били по-малко от хората, нямало да стигнат за всички 
и посочи няколкото пачки, наредени в края на покрива. Вечерта отидох при 
Закс, за да прехвърли на лаптопа си снимките, които му направих. За първи 
път влязох в стая на чужд контингент. Целите стени до тавана бяха окичени 
в плакати, снимки и разни предмети. До претрупаната с разни вещи маса 
се проврях между сандъци и камари от сакове и кашони. Автоматът му ле-
жеше на леглото. Пространството бе максимално оползотворено до послед-
ния кубичен сантиметър. Обстановката в стаята многократно надхвърляше и 
най-колоритните ми спомени за квартира на наш бохемстващ лейтенант. Но 
странно защо при Закс ми хареса.

Шумните и експанзивни италианци винаги с готовност отговаряха на 
поздравите. Говореха далеч по-зле английски от българите и с тях повечко 
си общувахме с отделни думи и жестове. Обслужващият състав на няколкото 
вертолета „Агуста-Бел ���“ изглеждаше прекалено много.

Словаците вече трета година разминирваха летището заедно с чехите – ед-
ните с машини разравяха земята на дълбочина над половин метър и вадеха мини-

Снайперистите от Люксембург използват всяка възможност
да тренират по движещи се хора
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те, другите ги взривява-
ха. В края на септември 
се похвалиха, че в райо-
на вече няма мини. От 
лагера излизаха с бро-
нирана машина, за която 
първата ми асоциация 
бе, че прилича на огро-
мен саркофаг. Управ-
ляваше я �0-годишният 
словак Мариан Кушион, 
наш приятел. От него 
разбрахме, че за основа е 
послужила „Татра“, вър-
ху чието шаси е напра-

вен ��-тонен бронетранспортьор. Мариан обичаше да ни идва на гости. Тяхното 
барче се намираше досами нашия спален корпус, та често си гостувахме. Някои 
говореха руски, но и на словашки все нещо схващахме. Веднъж заварих като 
бармани старши лейтенант Юлиян Червена и лейтенант Ян Хронец. И те като 
нашите капитани не се срамуваха да обслужват редници. Предстоеше обаче сло-
вашките сапьори след ротацията да продължат мисията си в Кандахар. Добри 
младежи, дано съдбата да ги пази.

Турците имаха свой голям лагер „Доган“ с 800 души на пет километра из-
точно от нас. Но двайсетина турчета охраняваха старите си сгради в съседство 
с нашия спален корпус. Веднъж един техен ефрейтор си забрави автомата вър-
ху предния капак на джипа. Намери го военният ни полицай старшина Теодор 
Ников и им го даде. Ако го беше предал по канален ред, момчето щеше да има 
големи проблеми, при тях дисциплината е извънредно сурова, можеше и пер-
дах да отнесе. Турците са уважавани като войници от европейците в НАТО, но 
сякаш нещо са недолюбвани. Може би те затова толкова много държаха на нас, 
българите. Ами к’во толкоз, почти сме си свои.

В лагера ни нямаше американци, но често се появяваха, защото почти 
всяко влизане и излизане от Афганистан ставаше през летището на Кабул. Не 
пропусках контакт с американците – пилоти, авиационни инженери и техни-
ци, всякакви други военни. Не беше възможно човек да се обърне към тях и 
те да не се усмихнат, но не протоколно учтиво, а много отзивчиво. Очевидно 
си даваха сметка, че без останалите контингенти щяха да жънат поражение.

На терминала веднъж заварих рота португалски войници, които заедно с 
джиповете си щяха да отлетят за Кандахар заедно с джиповете си. Докато ча-
каха самолета си, момчетата спяха по пейките, някои седнали, други легнали. 
Едно се беше опънало направо върху цимента. Завидях им. Младите момчета 
могат да спят във всякакво положение. Всички бяха високи докъм �,65 см – 
нисички, набити и ячки, голяма част от африкански произход. Пожелах им да 
се върнат живи и здрави. Дадоха да им видя пушките – израелски „Галил“, 

Пред чара на Деяна Минчева първи
не издържаха италианците
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които външно в областта на затворния блок поразително напомнят „Калаш-
ников“. Не е случайно – за основа наистина е послужил руският автомат.

В нашето барче завързахме много познанства и приятелства. То стана 
притегателен център за мнозина чужденци. Славата му се носеше чак в Чаг-
чаран на �00 км и не изпускаха случай да се отбият при нас. Там на височина 
��00 м служеха �50 литовци заедно с исландци и норвежци. Никак не им 
беше лека службата – лятно време горещини от голите планини, зимно време 
разравят сняг до кръста. Работата им е да патрулират до седмица, без да се 
прибират. През това време изминават с бронираните си тойоти по черни пъ-
тища до �00 км, а за нощуване избират открито място, което задължително 
заобикалят със система от сигнални ракети и артилерийски гръмове. И нико-
га не повтарят мястото на лагера.

В ЛАГЕРА ПОЗДРАВИТЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Всички военнослужещи в KAIA независимо от кои контингенти са, кога-
то се срещнат, задължително се поздравяват, гледат се в очите и дружелюбно 
се усмихват. Нямаше специална заповед, но неписаното правило действаше 
ефективно. На шофьорите и на тия върху бронетранспортьорите се вдигаше 
ръка за поздрав. Пробвал съм да вдигна ръка на рулиращи тежки самолети 
Ил-76 и С-�7. Не е било да не ми отговорят. За дребните самолетчета не го-
воря, техните пилоти само дето не слизаха да се здрависат с мен.

Литовски патрул в централната провинция Гор
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Най-често в лагера се чуваше „Хелоу“ и „Хай“. Можеше да се мине и с 
вдигане на ръка. Е, имаше и темерути, но не те създаваха впечатлението за 
взаимоотношенията в лагера.

От нашите най-хубаво казваше „Хелоу“ старши лейтенант Невянка 
Здравкова. Нежният є гласец звучеше като от розов многоимпулсен телефон. 
Накрая „оу“-то го извиваше като чуруликане на лястовичка. А усмивката є 
разтапяше сърцата не само на чужденците, но и на нас, българите.

Впрочем и аз бих се зарадвал на една наша дума, казана от чужденец. За-
това глезех онези върли националисти франсетата с „Бонжур“, а не им тровех 
слуха с англо-американското „Хелоу“. Макар да изричах и двата поздрава с 
интонацията на твърд и корав българин, всички приветливо се усмихваха.

Особено добри отношения поддържахме с турския пилот майор Муха-
рем Гъндоган. Казвахме му просто Муки. Той оглавяваше структурата за 
физическата безопасност на летището. При него работеха двама български 
офицери. Всеки от нас поздравяваше на чуждия език – ние казвахме „Мара-
ба, комшу! Насълсън?“, той отговаряше с българското „Здравей, как си?“

Наскоро след като отидохме в Кабул, един турски капитан ми каза ня-
колко пъти на разминаване „Здравей“. Причаках го веднъж: „Освен „здра-
вей“ на български друго знаеш ли?“ Не съм сигурен, но май беззлобно се 
заяждах. И си го получих: „Аз съм завършил преди пет години Военна акаде-
мия „Раковски“. А така! Но бързо се окопитих: „Там Таня Панова ли те учи 
на български?“ Този път той ме погледна слисано: „Ти пък откъде я позна-
ваш?“ Най-слисана обаче може да се окаже самата Таня Панова, че в Кабул 
за нея са си спомнили турският танкист Селчук Уяр и български журналист. 
Селчук преподаваше във военната академия на Афганистан, сбогува се с нас 
вечерта на нашето парти на 6 септември и си замина за Турция. Ние бяхме 
почти сигурни, че той работи за техните разузнавателни служби, но това не 
промени доброжелателното ни отношение към него.

Славяните все нещо си ни теглеше едни към други. Често си бъбрехме 
с Вжеко от хърватите. „Како си?“ – го питах. А той ми отвръщаше своето 
неизменно „Дал Бог дураня“. Търпение му дал господ. Не е най-типичното за 
балканските народи, но е добре, защото с търпението идва и мъдростта.

Със „Здравей, како си?“ се поздравявахме и с македонците от медицин-
ския им екип. Младата медицинска сестра Кристина се разтапяше от удовол-
ствие да чуе нещо славянско съвсем близко и разбираемо.

Всички афганистанци ги поздравявах поне със „Салам алейкум“, като 
слагах дясната ръка на сърцето. И пак задължително се усмихвах. Всъщност 
най-добрият поздрав бе самата усмивка.

БИТЪТ

Най-кратката оценка за бита в лагера е, че не бихме могли да мечтаем 
за нещо повече. Жилищните сгради бяха изградени на модулен принцип от 
контейнери, някои са по на два етажа.
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Първата седмица временно ни настаниха в палатки. След като румънци-
те си заминаха, заехме техните места. Бях обявил, че нямам претенции с кого 
да живея, готов съм, ако трябва, да попълня празна бройка дори при жените. 
То на моята възраст наистина... Падна ми се обаче късметът да обитавам стая 
№ �, етаж I, блок G не с кого да е, а заедно с международния военен полицай 
старшина Теодор Ников. За него ще разказвам отделно.

Стаята ни бе дълга пет метра и половина и широка малко над два, облицо-
вана с хубави синтетични плоскости. Имаше малък прозорец на тясната стра-
на, климатик, два двукрилни гардероба, голяма и малка маса. Доста по-късно 
констатирах, че огледалата върху вътрешната страна на гардеробните врати, 
както и в умивалните, не са от стъкло, а от блестящо никелирана ламарина.

За леглата получихме нови чаршафи на американската фирмата 
GOLDCREST. Върху опаковката имаше рекламна снимка на много интимно 
легло, застлано с продукти на фирмата от такова качество и разцветки, че 
ако нашите лейтенанти преспят само една нощ върху него с когото трябва, 
след девет месеца може да им се родят направо близначета. Възглавниците 
ги измъкнахме от вакуумирани опаковки, така те заемат по-малко място при 
транспортирането. Завивката бе толкова мека, пухкава и ефирно лека, че по-
някога нощем опипвах с ръка, за да се уверя, че има нещо върху мен.

Преди нас стаята я обитаваше Беатриче, известна хубавица от румън-
ския контингент. Тя освен разни шампоани ни завеща и един ламиниран ка-
лендар година с формат А4, от който ни гледаше нейното усмихнато лице. 
Теодор не я харесваше, отсега била прекалено пухкава и є връзваше кусури, 
сякаш го карат да се жени за нея. Не му дадох да изхвърли календара, оставих 
го да краси стаята. Хубаво си бе момичето.

Хигиената в лагера е издигната в истински култ. Тя бе едно от основните 
условия да се оживее. Преди четири години лекарят на германския контин-
гент, в който се вля нашият първи взвод, беше по специалност микробиолог. 
Той постоянно носел марля на устата, която свалял само да се храни и пие 
вода. Според неговите изследвания никъде в света, дори и в Индия, въздухът 
не представлявал такава агресивна микросреда. Първи американски войници 
се оплакали, че не им зарастват дребни и невинни ранички по кожата. Отто-
гава се знае, че и малките драскотини трябва задължително да бъдат обработ-
вани много сериозно.

Докато живяхме през първата седмица в палатката, ползвахме за хиги-
енни нужди умивални и тоалетни в контейнера зад белгийския бронетранс-
портьор. Не бе от големите, но притежава едно от най-значимите достижения 
на цивилизацията – постоянно течащата топла вода. В него на един шкаф 
бяха натрупани топове тоалетна хартия и салфетки, имаше цели кашони с 
миещи препарати. Тези разходни материали никой не ги жалеше. В лявата 
страна бяха разположени три клетки за тоалетни, после следваха две душ-ка-
бини. Отдясно бяха чешмите. Тези заведения при нас се разделяха по доста 
условни критерии на мъжки и женски. Жените не влизаха там, където има 
писоари, ама само защото анатомически не могат да ги ползват. Точно в този 
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контейнер нямаше писоари, но на практика го ползвахме само мъже. Една 
сутрин, съвършено неочаквано, пристигна белгийското девойче, дето бе в 
екипа на бронетранспортьора отвън. Каза ни нещо за „добро утро“, влезе в 
първата свободна душ-кабинка и спусна шарената найлонова завеска. Ние се 
позачудихме за миг, после си рекохме наум „Защо пък не?“ и продължихме 
да се мием с гръб към него само на две-три педи. Като знаехме каква дълга 
пушка носи, никой не посмя да се задява дори и най-невинно. Момичето се 
изкъпа чевръсто, съвсем по момчешки. А не като жена ми и дъщеря ми, които 
винаги почти ритуално предупреждават за влизането си в банята, сякаш ще я 
окупират, та който евентуално преди това...

Всички хигиенни блокове бяха издигнати на метър над земята. В лагера 
нямаше канализация, отпадните и фекалните води се събираха отдолу в големи 
гумени резервоари. Редовно минаваше цистерна, за да източи съдържанието 
им. Вода се черпеше от �0-тонна хидрофорна цистерна до самия санитарен 
блок, специални помпи постоянно поддържаха добро налягане в чешмите. Во-
дата не ставаше за пиене, много бе твърда. Често афганистанските електро-
техници разглобяваха запушени електрически бойлери. Отвътре изваждаха по 
няколко лопати варовик, отделни буци приближаваха размер на юмрук.

Почти не видях мръсна тоалетна в лагера, и то не само защото местни 
афганистански работници ги чистеха сутрин до блясък. Те се стараеха из-
ключително, по неофициална информация получаваха �00-�50 евро месечна 
заплата при 70 щатски долара за местните полицаи и 60 долара за учителите. 
В лагера заварихме традицията да се пази чистота и приехме като нещо нор-
мално сами да се грижим за нея. 

От вътрешната врата на тоалетните кабини имаше залепени листове с 
красноречива карикатура. Тя се състои от четири последователни пози на ро-
шав мъж, държащ още по-рошава четка за тоалетно гърне: �) Мъжът си мие 
с четката устата и текст, че е крайно неправилно. �) Мъжът си реше с четката 
косата и надпис, че и това не е нейното предназначение. �) Мъжът ползва 
четката вместо тоалетна хартия, с което е близо до истината. 4) Мъжът търка 
гърнето отвътре с четката, а отдолу с няколко думички му се изказва благо-
дарност. И виц има в карикатурата, и внушение.

Изключително бях впечатлен от факта, че стените и вратите на умивал-
ните и тоалетните се поддържаха абсолютно чисти. Преди няколко години с 
тогавашния заместник-началник на Генералния щаб адмирал Петър Петров 
непланово, а по неотложна и дори бих признал крайна необходимост, посе-
тихме тоалетната в лагера край град Призрен, Косово. (Адмиралите и жур-
налистите също са хора, а не херувимчета.) Това, което видяхме вътре, ни 
стъписа. Целите стени в умивалнята, дори и част от тавана, бяха изпъстрени 
с надписи и рисунки. Затърсихме с поглед дали има нещо на български, като 
всеки от нас си имаше своя гледна точка: Адмиралът гласно се надяваше изо-
бщо да няма нищо, а аз като човек на словото се надявах, ако открием нещо, 
поне да е без правописни грешки. Два пъти се завъртяхме по на �60 градуса 
и като звездобройци продължително се взирахме нагоре, аха да ни се схванат 
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вратовете. Нищо! А в тоалетните кабинки отвътре на вратите имаше закаче-
ни листове с емблемка на стилизирано дяволче в горния ляв ъгъл. Отворих 
всички врати, прегледах листовете, където рейнджърите са изливали душата 
си в любовна лирика, интимни пожелания и люти закани. Дори си откъснах 
няколко листа от любопитство. Пак нищо на кирилица! „А бе нашите да не 
би да са неграмотни или пък са чак толкова културни?“ – попита ме адмирал 
Петров. Аз обаче предположих, че българските момчета за разлика от запад-
няците просто не са комплексари, а се разтоварват по някои традиционни за 
нас начини.

В KAIA никой не си пере сам дрехите. Обслужва ни пералня на цивилна 
фирма. Още първите дни отидохме там и получихме по една мрежеста торба 
на едри дупки с пришит към нея номер. Всеки от нас имаше право да носи 
дрехи за пране през ден, получаваше си торбата още на следващия. Е, дрехи-
те не се гладеха, но ние не участвахме в модно ревю или на купон. Нямаме и 
сутрешен строй като в българските казарми.

Една от причините да няма боклуци из целия район на KAIA бе нали-
чието на изключително много контейнери и кошчета. В тях преобладаващо 
се изхвърлят празни шишета от минерална вода. Периодично минаваше ог-
ромен камион за събиране на сметта. А иначе афганистанските работници се 
возят отзад на стъпенки. Съвсем като в България.

От нашите момчета чувах, че в складовете към терминалите, през които 
преминават товарите, се виждали големи плъхове, скачащи по два метра. Ня-
мам лични впечатления. Но на тротоара пред сградата на кухнята и столовата 
се виждаха опрени до стената ламаринени сандъчета с големина на кутии 
за обувки. Двете им противоположни малки страни бяха с изрязани отвори. 
И нали българинът гледа с ръцете си, отворих им капаците. На дъната им 
имаше ниски ламаринени чинийки с правоъгълна форма, пълни с нещо черно 
като полуразтопен асфалт. Във всяка втора кутия лежеше поне една умряла 
мишка. Пипнах чернилката с клечка. Оказа се гъсто и с изключително ка-
чество лепило. Стъпи ли веднъж мишокът вътре, няма измъкване. За да си 
извади едното краче, стъпва и с другото, докато затъне с четирите. Така че 
тук мишките умираха екологично и безболезнено.

РАЗВЛЕЧЕНИЯТА

В лагера на KAIA нямаше много развлечения. Основните бяха интер-
нет и телефонните разговори с близките, спорт, четене на книги, гледане на 
филми по DVD плейърите, които мнозина си носеха, късно вечер телевизия и 
особено ако има мач, да се отиде на съботния и неделния пазар, да се постои 
на плочата върху щаба и да се гледат излитащите и кацащи самолети. Или 
просто да разговаряме на пейките пред жилищния ни блок.

Често можеха да се видят групи мъже и жени в спортни екипи да правят 
по изгрев кросове чак до източния край на летището. Понякога тичаха из ла-
гера поединично с пристегнати над лакътя уокмени и със слушалки в ушите.
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Разполагахме със спортни зали, дори и с фитнес. Казват, че в базите на 
НАТО най-напред се създават отлични условия за физическо натоварване.

Няма да е изненада, ако кажа, че българите не се отличаваха с най-спор-
тния дух. Отначало капитан Симеон Иванов тичаше по половин час в горе-
щините, но не намери последователи.

Не броя за спорт бридж-белота, на който някои от нас станаха почитате-
ли вечер. Той излезе на мода през третия месец, когато развлеченията взеха 
да се изчерпват. Но в каретата рядко можеха да се видят лейтенанти. Тези 
чеда на прогреса и маниаци по електрониката смятаха, че по-малко интелект 
от белота се изисква само при тегленето на въже.

Досами нашия жилищен блок имаше спортна площадка, оградена с ви-
сока мрежа. Тя рядко оставаше празна. И в най-големия пек или дъжд там се 
играеше футбол на малки вратички, волейбол, нещо като хокей и най-рядко 
баскетбол, може би защото нямаше наблизо до нас американци. Когато на-
шите се записаха и си запазиха ред за едно мачле, научиха, че можело да 
стане най-рано след седмица. Но успяха да издебнат някаква пролука и за-
ритаха топката. Те, белите, най-често стават нечакани. Лейтенант Маринов 
се спъна, докато тичаше, и при падането си налетя на вратата. Разцепи си 
носа и едната вежда. Но той не бe първата наша жертва на спортното поле, 
подполковник Ташко Петров от ВКР почти два месеца носи гипс заради 
счупване в китката.

По-късно открихме залата за фитнес и дори станахме нейни почитатели. 
Там ходеха и момичетата ни. Веднъж една норвежка „прогони“ мъжете, те 

Изгревите в Кабул наподобяваха изригващ вулкан
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сами се оттеглиха засрамени след нейните петнайсет „кофички“ на успоред-
ката и десет набирания на висилката.

Истинско шоу изнесоха девойките на Белгия и Холандия в срещата по 
футбол на малки вратички. За мъжете си беше зрелище не само да видят ху-
бави момичета, но и да гледат не лоша игра на живо.

Към спорта може да се причисли и карането на велосипеди. Ползваха ги 
контингентите, които имат обекти доста по-встрани от щаба и столовата. Бяха 
стари и очукани, сигурно си ги предаваха при ротациите за символични суми.

Много добра занимавка ни осигури посланик Красимир Тулечки. Още 
в първите седмици ни подари клетка с едно зелено и едно синьо папагалче 
(тота на дари). И подсигури плик с храна за няколко месеца. Окачихме клет-
ката пред блока, където свободните от дежурства се събираха на една пейка. 
Птичките цвърчаха и скачаха непрекъснато, да ги наблюдаваме бе често за-
нимание на мнозина от нас. Още в края на август леко захладня и вечер при-
бирахме клетката в коридора на спалния корпус. Слагахме я върху кашоните 
с минерална вода и я завивахме. Виждах как хората ни изпитваха потребност 
да се грижат за нещо и няма да е пресилено да се каже, че искаха на някого 
да отдадат нежност.

Пак поради същите причини работещите в щаба българи откриха един 
полуизсъхнал розов храст току до сградата си. След обилното и редовно по-
ливане цъфнаха рози. 

Капитан Атанас Такев си купи наргиле от пазара. Зареди го с вода, натъп-
ка го с ароматизиран тютюн и го разпали с въглен. Под окуражителни подканя-

В късното лято прашните бури са често явление в Афганистан
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ния да духа или да смуче той все пак успя да изкара дим. Обяви, че е кефско и 
отново захапа мундщука. А после изпусна облак като трабантче на баир.

Невероятно изобретателни бяха българите в шегите и закачките. Вед-
нъж така хитро измайтапиха заклетия левскар Иван Иванов (Фараона), че 
дори и той самият намери сили да се усмихне. Специално за него създадоха 
фиктивен сайт в интернет, от който му пуснаха съобщение, че е спечелил 
чрез жребий безплатно посещение на мача Челси–Левски, като тръгването е 
с автобус два дни по-рано. Точно същия ден ни предстоеше да се върнем от 
Афганистан в София, но има два дни карантина. Той се впрегна и изкомандва 
по телефона жена си да отиде във фен-клуба и да провери дали няма начин 
тръгването да се отложи поне ден по-късно.

Пързаляха Фараона хитро и беззлобно много пъти. На 6 септември не-
говите колеги от �6-а транспортна авиобаза се наговориха и взеха да се хва-
лят, че са получили поздравления за националния празник от командира си 
полковник Иван Денев. За нашия Иван, разбира се, нямаше. Предложиха му 
да си го търси в свързочния възел, после го подкокоросаха да пита по прекия 
телефон в София. И взеха да гадаят гласно дали си е сдал склада правилно, 
или са дошли ревизори и са открили нещо нередно, дали пък не са му съкра-
тили длъжността или доносници нещо са го натопили пред командира. Стъж-
ниха му живота на човека с разни предположения и подмятания.

Никога обаче мъжките ни шеги не минаха границата на допустимото. И 
никога нямаше обидени.

Важен елемент в развлеченията и социалните контакти бяха кафе-бар-
четата. Най-голямото е до щаба, известно под името „Еър форс уан“. От дру-
гата му страна има излаз към самолетната стоянка. През него преминават 
всички пристигащи и заминаващи. Хората, които го стопанисват, имат вид на 
тайландци. Биричката според марката струва между 0,80 до �,�0 долара. Но 
я сервират вечер от �9 часа до ��,�0 часа и само в събота до �� часа. 

В KAIA не се пиеше много алкохол. Дори и да се донесе, той не може да 
е в големи количества и бързо свършва. Случваше се понякога международ-
ните полицаи за заварват притулени компании с чашки. Тогава, ако все още 
не е станал някакъв скандал или нещо, за което на следващия ден да се чуе, 
полицаите питаха дали да пишат рапорт, или случаят ще бъде приключен, 
като изсипят алкохола на земята. Веднъж изляха цял галон.

Вечерта след ротацията на румънския контингент с българския един го-
лям шеф в KAIA изпадна в доста неловко положение. Новоназначен между-
народен полицай го завари да държи в компанията на гръцки лекари старо 
уиски в малка чашка. Нищо повече от ритуал за наздравица по случай новата 
длъжност. Полицаят не позна в тъмното големия началник, а и той не разкри 
самоличността си. Изляха старото уиски на земята. На другия ден босът по 
различни поводи на два пъти строи международните полицаи. Техният шеф 
не издържа и попита защо е това и докога ще продължи. Последва отговор: 
„Докато се научите да ме различавате и на светло, и на тъмно.“

Виждали сме, разбира се, и по-харт изпълнения. Една сутрин момчетата 
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ми разказаха за среднощните изпълнения на американците, безпрецедентно 
настанени смесено мъже и жени в две стаи на блока ни. Вместо кротко да си 
лежат и скърцат в креватите, янките толкова яко се напили, че мъжете се раз-
хождали из общия коридор „по шмайзери“ и си подлагали босите крака под 
машинката за лъскане на обувки. Нашите не доложиха на никого за станалото, 
но пуснаха по адрес на янките всички възможни подигравки, които им дойдоха 
на езика. Защо зяносват пиенето, като не могат да носят! Обратна ситуация 
обаче нямаше да завърши по този начин – ако се бяха насвяткали българите, 
американците задължително щяха да пуснат рапорти срещу тях. Това не ни 
пречеше да нареждаме американците сред най-добрите войници в ISAF.

Много от по-големите контингенти също имаха барчета. Може да се 
ходи на гости. Навсякъде даваха до две бири. Някъде бе разрешена и по чаша 
вино. Липсваше обаче гаранция, че няма да има и прекаляване, но то така е 
навсякъде.

През пролетта на �00� г. попаднах във втория пореден контингент на 
база „Бутмир“ край Сараево (Босна). Там наскоро беше станал инцидент – 
двама безпаметно пияни българи се сбили заради французойка, а никой от 
тях не говорел френски. Посмачкали си те фасоните, разкървавили се и ги 
откарали в медицинската служба. Докато им обработвали раните, единият 
бръкнал под полата на медицинска сестра. Старшият национален офицер 
полковник Христо Христов се успокояваше с констатацията, че българите 
поне яко демонстрирали традиционна сексуална ориентация.

По време на същото посещение в „Бутмир“ ми разказаха за друг ин-
цидент, станал при техните предшественици. Две наши момчета обиколили 
няколко барчета, като навсякъде консумирали пълен лимит. Прибрали се раз-
веселени, слушали музика, говорили и нещо спорили. В три часа след полу-
нощ единият казал, че може да скочи от прозореца, както си е на втория етаж. 
Не можеш! Мога! Не можеш! Мога! Отворил човекът прозореца и рипнал. 
Точно в този момент минавал италиански патрул. Видели падащото тяло и 
кой знае какво са си помислили, защото веднага го сгащили. „Кой си?“ „Бъл- 
гарин.“ „Защо скочи?“ „Защото съм българин!“ С четири думи той обяснил 
всичко изчерпателно. Още преди изгрев му гипсирали и двата крака.

Позволих си отклонението, за да направя сравнение. В контингента ни в 
Кабул нямаше буйства от злоупотреба с алкохол.

До блока ни имаше барче, по традиция стопанисвано от водещата нация, 
каквато бяхме ние. Момчетата събраха по �0 долара, купиха бира и безал-
кохолни напитки. На видео пуснаха изключително приятен и добре направен 
рекламен филм за България. (Такъв още на седмицата подарих на норвежката 
посланичка Хелена в Кабул, която не само е идвала в България, но и отдавна 
говори прилично български – научи я един наш полковник. Тя остана очаро-
вана от филма.) В барчето пуснаха и други рекламни филми за България. По-
късно издигнаха сателитна антена, за да хващат програми с филми и музика. 
Впрочем музиката вътре в бара бе с толкова много децибели, че на стоящите 
близо до тонколоните се виждаше как им вибрират ушните миди.
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Бързо на мода навлезе играта на гвоздеи. На нея ни научи говорещият 
сръбски германец Матиас Варга. Тя има доста шантави правила. На един го-
лям пън от меко дърво на състезателни начала се забиват гвоздеи с дължина 
7–8 сантиметра. Купуват ги от самото барче по �0 цента броя, а печалбата 
отива за благотворителни цели в Афганистан. Играят понякога по 5–6 души. 
Отначало всеки леко забива върха на гвоздея. След това ги зачукват с чукче, 
но с острата страна, която е изтънена и подкривена надолу като „кози крак“ 
за вадене на гвоздеи. Всеки удря по един път и предава чукчето на следващия. 
По време на играта се пие биричка, шегуват се около развоя на играта, об-
съждат се и разни други теми. Понякога са достатъчни пет-шест удара, друг 
път гвоздеят потъва до главата след десетия или петнайсетия. Който пръв ус-
пее, джентълменски купува гвоздеите за следващата игра. Победеният черпи 
останалите с бирички или с безалкохолни напитки, но има право да определи 
правилата за следващия тур – например да се играе с дясната ръка, но да се 
гледа само с лявото око. Или губи играта онзи, чийто гвоздей пръв потъне 
до главичката, а това ставаше, като всеки удря чужд гвоздей. В този случай 
имаше публични заговори, разобличавани и възпирани с шеги и смях.

Играта с гвоздеите бързо спечели популярност, още след първата седми-
ца ентусиазирано се заеха да ожелезяват трети пън. Първите два вече успеш-
но служеха за столчета. Нямах представа откъде ги намира Варга, в Кабул 
дървото се продава на килограм, независимо дали е за огрев или е разбичено 
на дъски и летви. Оказа се, че той два месеца чакал да му докарат пъновете от 
Германия. Накрая пъновете свършиха и прекратиха чукането.

Не понасям много силна музика, не пия бира, на чукането на гвоздеи не 
станах почитател и в барчето се мярках много рядко. Но си купих индулген-
ция, като за благотворителни цели пуснах �0 долара в една бутилка от �,5 л 
за минерална вода, която стоеше на бар-плота.

ХРАНАТА

Много легенди се носеха за храненето в лагера на летището в Кабул. 
Признавам, че бе добре. Дори бих уточнил – повече от отлично.

Опашки в столовата практически нямаше, защото на всеки четири-пет 
секунди един човек бе обслужен. В нея можеше да се влиза и с оръжие, бел-
гийците го трупаха на камари по пода. И с всевъзможни униформи – по те-
ниски, ризи и якета, с дълги и къси панталони. Един ден свалих униформената 
риза и отидох на обяд с навита като чалма около главата си дастмоле гардан 
(традиционна афганска кърпа на ситен пепит) в синьо и бяло. Обърнаха ми 
внимание само нашите и се зачудиха какво ми е станало. Чужденците обаче 
са обръгнали на всякакви гледки.

С влизането задължително се отиваше на мивката, дори ръцете още да 
са влажни от сутрешното измиване. Водата се пускаше с педал на пода. Ру-
лото с хартия за подсушаване на ръцете не се пестеше. Таблата се покри-
ваше с дебела салфетка от хромова хартия, която пожелава добър апетит 



�6�

на седемнайсет езика. Върху нея се слагаше една голяма чиния. Интересна 
подробност е, че таблите и чиниите лежаха върху повдигащи се платформи, 
чиито пружини са така изчислени, че най-горният съд е винаги на височината 
на китката на ръката.

Чувал съм, че храната ни дневно е струвала по петнайсет евро. Въз-
можно е. Какъвто бе стандартът за всички, такъв бе и за българите. На два 
шубера нареждаха тави с ястия: задушен ориз, броколи и карфиол, готвено, 
печено, панирано, пържено, лазаня, палачинки и какво ли още не. От някои 
ястия всеки си вземаше сам, и то колкото си иска, но от други готвачът всe 
сипваше, докато чинията стоеше пред него. Нищо не бе прекалено солено, 
кисело, сладко, люто или преароматизирано, че да е несъвместимо с нечии 
вкусове. За допълнителното доовкусяване можеше да се избира от огромен 
брой подправки.

На отделна много дълга маса насред столовата всеки си сипваше без 
ограничение в допълнителни по-малки пластмасови чинийки от пет-шест 
вида зеленчукови и плодови салати, нарязани колбаси, шунки и филета, сини 
сирена и кашкавал, йогурт, сосове, десерти (торти, плодови пити, кексове, 
кремове, мед, кремкарамел, мусове и джемове), компоти, прясно мляко, 
един автомат сипваше осем вида кафета и пресни млека, друг бе за четири 
вида безалкохолни напитки, десетки видовете чайове, всевъзможни опаков-
ки с подправки, кроасани, питки с маково семе или с тиквени семки, бял и 
пълнозърнест хляб, който можеше да се подгрява на постоянно включения 
тостер... Пропуснах пресните плодове (ябълки, круши, банани, грейпфрути, 
дини, пъпеши) и винаги пълните хладилни витрини с кока-кола, пепси-кола и 
спрайт, два автомата за различни сладоледи. На края на масата вряха две го-
леми гърнета със супи и бульони. Последни чакаха клечките за зъби. И книга 
за впечатления имаше – разгърнах я, по страниците някакви текстове на раз-
ни езици. Не ги разбрах, но повече от сигурен съм, че бяха благодарности.

Да, ядяхме от всичко без ограничение. И в последната минута от работ-
ното време на столовата пак имаше достатъчно ядене, то никога не свършва-
ше. Там няма „няма“! Първите три дни буквално се тъпкахме, изкушени да 
опитаме от всичко. По това се познаваха всички „новобранци“. На четвъртия 
ден аз не отидох да закусвам, други не вечеряха. На петия ден отведнъж се 
сетихме, че тук липсват бялото ни сирене и истинското нашенско кисело мля-
ко. И леко закопняхме за българската кухня.

След третата седмица повечето от нас си наложиха диета, за да свалят 
качените килограми. И ние, както всички останали, наблягахме на по-леките 
ястия, на салатите и плодовете, определено предпочитахме минералната вода. 
И понеже стана дума за водата за пиене, трябва да спомена, че ни я доста-
вяха от Обединените арабски емирства. Навсякъде из лагера – вътре и вън 
от сградите – можеше да се видят камари от кашони почти с човешки ръст. 
В столовата и в коридорите на жилищните блокове имаше пълни хладилни 
витрини. Практика бе в горещините да се носи окачено на кръста шише, да се 
пие дори по време на служебни събирания, на пост.
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Хранеха ни добре, и то заслужено. Едни сваляха преди това бронежи-
летките или обратно, после веднага ги слагаха. Ръководителите на полети 
хапваха набързо и се качваха в Кулата, откъдето само до обяд ръководеха 
по ��0 полета, без да използват автоматизирани системи за управление на 
въздушното пространство. Очакваше се в някакво бъдеще Кулата да премине 
под граждански контрол и да дойдат сертифицирани от ИКАО ръководите-
ли на полети, чиято средна месечна заплата нямаше да е под ��–�5 хиляди 
евро. Пожарникарите все бързаха за дежурство, а техните двама началници 
на смени, норвежци по националност, вземаха месечно по �� хиляди евро. За 
началника на пожарната, някакъв исландец на граждански договор, се гово-
реше, че заплатата му е �8 хиляди евро месечно.

Никой от контингента ни не яде храната бадева. Работното време бе 
денонощно, седем дни в седмицата, без почивен ден за никого. Работеше се 
до скъсване. Не ми бе работа да гледам чужденците, но и на тях никак не им 
бе леко. Особено на французите и белгийците, защото всички знаехме какво 
правят и на какъв риск се подлагат всекидневно. Нормална гледка беше зна-
мената на пилоните в лагера да са спуснати наполовина височина в знак на 
траур. Обстрелваха ни с ракети. Патрулиращите полицаи нерядко откриваха 
вързани на оградата ни самоделни взривни устройства. В града се ходеше в 
краен случай и задължително с бронежилетка и каска, през него се премина-

Оръжието изглежда небрежно захвърлено, но то всъщност
е внимателно положено
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ваше с възможно най-високата скорост, но талибаните пак взривяваха колите 
ни. Повечето от нас видяха Кабул само от лагера.

ЛАГЕРНАТА ЦЪРКВА

В неделя имаше вечерна служба в църквата, намираща се срещу щаба, 
един път ги делеше. Тя бе ниска, почти сгушена между голяма палатка и кон-
тейнер. Имаше вид по-скоро на барака. Отвън и отвътре бе облицована с 
хоризонтални много жълти и грапави чамови дъски, горната стъпва върху 
долната като керемиди на покрив. Отпред от същите дъски бе издигната мал-
ка куличка, под чийто купол бе окачена камбана. На върха на кулата предиз-
викателно се кипреше профил на черен като дявола петел, който никак не се 
връзваше с нашите представи за църква. На вратата бе изписано „Chapelle du 
Camp“ (полева църква). Високата туфа бурени, израснала току до оградната 
мрежа, създаваше усещане за необитаемост и запустялост.

Година преди да дойда, военен капелан бил майор от датския контин-
гент. Веднъж той си нямал работа и се заиграл с пистолета. Гръмнал пора-
ди недостатъчно умение да борави с него. Нямало жертви, но го глобили 
�00 евро. Приятелите му от датския контингент решили да се пошегуват с 
него, уговорили се следващата неделя всички да отидат на вечерната служба 
с каски и бронежилетки. Сиреч да го изкарат, че е въоръжен и много опа-
сен. Сред най-активните подстрекатели бил един ръководител на полети. Той 
обаче се случил на дежурство на Кулата следобед. Специално измолил да го 
освободят половин час по-рано. Изтичал набързо до лагера, навлякъл жилет-
ката и каската. Все пак малко закъснял. Цял плувнал в пот, датчанинът връх-
летял в църквата и едва тогава разбрал, че другите са се отказали от шегата. 
Самият той станал повод за шеги. Сега капеланът бе друг.

В църквата надникнах още в първите часове след кацането ни в Кабул. 
Намерих я отключена, вътре бе осветена в червено, работеше климатик и 
нямаше никого.

Изглежда, е замислена за универсален молитвен храм. В дъното висеше 
голяма икона в източноправославен стил. На пода отстрани на олтара бе изп-
равен познат еврейски култов символ – много висок свещник със седем вер-
тикални тръби. Макар да нямаше скулптури, изпълненото с пейки помещение 
и огромното разпятие отсреща по-скоро предполагаха католически обреди.

В �8 часа удари камбаната, само няколко пъти, средно силно и дори ня-
как си дискретно – да я чуе онзи, който чака звъна є, и същевременно да не 
досажда натрапчиво на другите хора като ходжа от минаре.

Посрещна ме католически свещеник, облечен изцяло в безукорно бели 
одежди и със стигащ почти до пода зелен шал с червена подплата. Заварих 
дванайсет французи и белгийци, насядали на прости пейки. Един чернокож 
французин донаместваше леката си картечница под предната пейка. Повече-
то носеха оръжие и в първия момент ми заприличаха на съзаклятници, а не 
на богомолци.
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Взех си едно листче с текст на френски, откъс от някакво евангелие. По 
техните традиции вероятно на тази тема щеше да е и проповедта, от която 
за съжаление нямаше да разбера нищо. Седнах на последната пейка до една 
снажна белгийка. Свещеникът тръгна към олтара и всички станахме прави. 
Той зачете нещо от една дебела богослужебна книга, а те заповтаряха, гле-
дайки от листчетата си. След това пяха.

С влизането си закръглих броя на присъстващите точно до дяволска ду-
зина, но Господ си знаеше работата – по време на службата един по един 
дойдоха още четирима. Те влизаха мълчаливо, подпираха се с ръка за пейка-
та и приклякваха на дясно коляно, за миг почти докосваха пода и сядаха на 
най-близкото място.

Един от богомолците излезе отпред и също зачете от дебелата книга. 
Смени го друг. Пак пяха. Проповедта на свещеника ми се стори длъжка, но 
всички го слушаха притаено. После той заблагославя присъстващите, на два 
пъти прикляка зад масата, и то така че изобщо не се виждаше. Към края на 
службата свещеникът изля съдържанието на две малки чашки в голям сре- 
бърен бокал, изми вътре пръстите на ръцете си и отпи. Избърса със салфетка 
мястото, където бе допрял устните си, и пак пя нещо. Накрая доизпи остатъка 
от течността и този път много старателно избърса със салфетката целия ръб 
на бокала.

Лагерната църквичка изглеждаше невзрачна, но в нея
вярващите намираха покой и упование
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Службата продължи почти час и ми е трудно да възпроизведа всичко 
подробно. Интересуваше ме преди всичко поведението на богомолците. Те 
бяха от дън душа съпричастни към ритуала. А и мелодиката на католическите 
песни не е близка до източноправославната музика. Нашата е тържествена, 
идваща някак си свише и внушаваща благоговение към Бога. Църковният хор 
не се вижда – той не просто е скрит на балкона, а е въздигнат там. Тук обаче 
песните са с простички и лесно запомнящи се мотиви, звучат пасторално, 
могат да се пеят в семейството и на моменти поразително ми напомняха при-
спивни детски песни. Понякога долавях нотки на френски шансон.

Службата свърши и свещеникът тръгна към вратата, за да се ръкува с 
всеки на излизане. Хората сякаш се събудиха от унес, поеха въздух и лицата 
им видимо се проясниха. Те получиха онова, заради което бяха дошли – ду-
ховното пречистване, вярата, упованието, надеждата и силата да понесат те-
гобите на службата в далечния Афганистан.

В този миг им завидях, но завистта ми беше бяла. А може би по-скоро 
им се радвах.

ПАЗАРЪТ

В дъното на лагера, плътно ограден от високи бетонни стени, бе па-
зарът. Отначало той работеше в събота и неделя, но после неделния го от-
мениха. Откъм пътя пазарът се охраняваше от бункер на два етажа, чиито 
амбразури са скрити между чували с пясък. В делнични дни тук работеше 
само един ред постоянни магазинчета – плътно допрени един до друг кон-
тейнери. Изглеждаха много съвременно, със стъклени витрини от тавана 
до пода, с климатици, луминeсцентно осветление и плафони по стените. В 
тях се продаваха килими, кожени палта и якета, характерните за Афганис-
тан шапки-масудки, кърпи дастмоле гардан, четириметрови льонги за чалми, 
разноцветни дамски шалове и дрехи, електронна техника, старинни предме-
ти и оръжия, бижута от метал и разноцветни камъни. Повечето от стоките 
произхождаха от Индокитай.

Много интересен бе магазинът за сувенири с подредените няколко раф-
та с ръчно изработени предмети. Окото грабваха ножове с дръжки от рогата 
на планински козел. А най-странното бе, че острието успяваше да се вмъкне 
в също такъв крив рог, което на пръв поглед изглеждаше абсолютно невъз-
можно. Според продавача те са измайсторени в Бухара.

В същия магазин можеше да се купят стари ножове с всевъзможни 
форми, някои са криви като в илюстрации към „Хиляда и една нощ“. Пълна 
загадка бе например какво търсят тук щикове от „Маузер“, след като гер-
мански войници никога не са стъпвали в Афганистан. Възможна верига е 
помощта, която в началото на 60-те години социалистическите страни ока-
заха на Алжир в борбата му за независимост от Франция. Тогава с цел да 
бъдат избегнати дипломатически усложнения изнасяхме неидентифицирано 
оръжие от времето на Втората световна война и преди нея. После се чу, че 
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Египет изкупил част от него и го насочил в този район. Та няма да е чудно, 
ако сега държах щик, минал през ръцете на български войник.

В средата на редицата магазини бе бръснарят. На вратата му пишеше 
„KABUL BARBERING SHOP is every day open“. Ама голям скъпчия беше 
този берберин, за едно подстригване искаше пет долара или пък четири евро. 
Дневната заработка на афганистанския полицай е три долара, а на учите-
ля – два долара. Не стана пазарлъкът, още повече че почти нямам коса, а не 
си давам брадата.

Съседното помещение бе на един шивач. Негов специалитет бе да броди-
ра емблеми и имена върху лентички на военни якета. Шевната му машина не 
бе за бродиране, а най-обикновена шивашка. Всеки си изписваше поръчката 
на едно листче и казваше размера. Сръчни хора са афганистанците, с талант на 
художници. Майсторът шивач примижаваше с едно око и внимателно разглеж-
даше. Нищо не размерваше, нито скицираше с молив, ами направо захващаше 
да везе. Все едно, че го е правила машина с компютърно програмиране.

Празното пространство пред магазините бе към декар. Делничен ден из 
него самотно стърчаха извитите железа, върху които се мятат тентите против 
жарещото слънце. В празник тук отваряше врати пазарът, по ориенталски 
пъстър и шумен. Той имаше два изхода – вътрешният е към лагера, външният 
е за афганистанците. Десетина белгийци с насочени пушки отцепваха района 
откъм пътя.

Висшето военно командване поощряваше тези пазарища, защото така се 
задоволява любопитството и желанието на войниците да влязат все пак в ня-
какъв контакт с местните хора и да си купят сувенири за спомен. В противен 
случай те щяха да търсят начини да отидат в селищата, като ще се изложат на 
излишен, и то висок риск.

Пазарът го отваряха сутрин в �0,�0 часа. Афганистанците си излагаха 
стоката далеч преди това, като всеки точно си знаеше мястото. На влизане 
много основно ги тарашеха за оръжие. Изискването и към нас бе да сме без 
оръжие и без отличителни знаци за името и званието.

Още в България приятели ми обясниха, че си струва да купя само три 
наистина оригинални и характерни за Афганистан неща – разгъващи се като 
хармоника панери за плодове, скални сервизи с чаши и огромни рошави шап-
ки от редки видове животни.

Голяма част от стоката лежеше върху покривки направо на земята. Су-
матоха, глъч и врява. Десетинагодишни усмихнати хлапета настоятелно мо-
леха да разгледаме нещо в ръцете им или ни дърпаха към камарите стока.

Стана ми навик да ходя редовно на пазара, но не бързах да пазарувам. Само 
дето още първия ден доста спешно и ентусиазирано купих едно полирано брон-
зово слонче на интересни шарки, високо към педя. Бе за човек, на когото много 
държа, и още след седмица то пристигна по предназначение в България. 

Винаги се разхождах с готов за снимки фотоапарат и обяснявах „Но 
бизнес“. Половината пазар ме научи като „милитъри джоурналист“ от Бул-
гаристан. На врата си носех окачена журналистическа карта от в. „Политика“ 
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с надпис PRESS. Никой не 
бягаше от обектива. На все-
ки сниман давах възмож-
ност да се увери от екрана 
на цифровия ми фотоапа-
рат, че не имитирам снимка 
и не лъжа. Раздавах дъвки 
на хлапетата, миниатюрни 
опаковки шоколадов крем, 
сладка и мед от сутрешната 
закуска, минерална вода и 
кока-кола. В отговор мно-
гократно са ме черпили с 
грозде – ситно, но сладко. 
Да ми прости нашият лекар 
полковник Росен Георгиев, 
но опитвах, иначе ще обидя хората. Ще си призная още, че много пъти и чай 
съм пил. Чудя се дали да призная, че съм ял месо с ориз, друг път с нахут. С 
ръце като домакините.

Имаше още сериозни поводи да ме сподирят хлапета, а възрастните да 
ме изпращат с по-дискретни погледи, както могат да го направят само в Изто-
ка. Още в България ми обясниха, че афганистанците много ще ми се радват на 
две неща. Първото е големият ми корем, за който съпругата ми на изпращане 
заръча на всяка цена да го сваля. (Да бе!) Коремът ми тук означава, че не 
просто съм ял, ами много съм ял през живота си. И следователно съм състо-
ятелен човек. Местните хора за разлика от българите сякаш не са толкова 
завистливи. По-скоро се радват на чуждото благоденствие и се надяват, че от 
него може да паднат трошици и за тях. Никой не си и помисля да пожелае зло 
на богатия, камо ли да му 
вдигне ръка. Вторият обект 
на завист са мустаците ми. 
Причината не е, че са бели 
(тук невинаги доживяват 
такава възраст), а че са 
гъсти. Афганистанците 
носят разкошни бради. Но 
генетично мустаците им са 
по-рехави от нашите, като 
на китайци са, а понякога 
дори изглеждат така, сякаш 
молци са минали през тях. 

Пазарът окончателно 
ме прие за свой след една 
комична случка. Веднъж 

Вземи, опитай!

Грамотните дори и в Кабул не са много
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петнайсетина минути преди края на работното време, когато купувачите съвсем 
оредяха, а мнозина от продавачите се застягаха да си отиват, видях младеж с ин-
тересно лице. Веднага вдигнах обектива. Друг младеж обаче застана отзад и му 
направи с ръка заешки уши. Помолих го с жест да се отмести. Не би! Обърнах 
моя фотомодел в друга посока, после плътно го допрях до едни маси. Досад-
никът винаги успяваше пъргаво да се провре и да вирне двата си гадни пръста. 
Разиграваше ме повече от пет минути. Всички спряха работата, наобиколиха ни 
и чакаха кой от двама ни ще се предаде. Накрая ми писна и му викнах високо 
„Меро!“. Чупка, демек, не на техния афганистански, на дари. Нямам представа 
дали някога пазарът така дружно се е смял. Не на мен, а на досадника.

Друг път с влизането в пазара си купих два празни компактдиска, на кои-
то да прехвърля снимките от фотоапарата. Докато снимах, те непоносимо ми 
се запречкаха из ръцете и ги оставих до сувенирите на някаква сергия. Забра-
вих ги, естествено. Сетих се в късен следобед. Отидох на пазара и го прекосих 
по същия път. Един от афганистанците се развика: „Май френд, май френд!“ 
И извади двата ми диска. Прегърнах го, потупах го по рамото и казах висо-
ко „Ташакор“ („Благодаря!“). Всички наоколо шумно одобриха реакцията ми. 
Добавих и „Роза хош! Хода афес“. („Приятен ден! Довиждане“.) Това ми даде 
надежда, че ако забравя по сергиите някоя дреболия, пак ще си я намеря. Още 
на следващата неделя по същия начин при мен си дойдоха очилата.

Истинско удоволствие бе да се заседи човек пред дългата маса на би-
жутера Ахмад Гулрахман. Той изглеждаше на 50 години, но бе само на ��. 
Продаваше �5 вида скъпоценни и полускъпоценни камъни. Говореше отли-
чен английски и нелош френски. Страхотните му рубини вървяха 80 евро 
за карат (� грам = 5 карата). Двата му лични пръстена бяха с любимия му 
диамант и зелен емералд. Винаги съм си мислел, че аметистите са сини, тук 
видях и светлолилави. Ахмад предлагаше седем цвята турмалин (бял, черен, 
зелен, розов), черни сапфири, небесносини лазурити от Бадагшан, зелени 
изумруди от Панджшер, едри ахати на черни, кафяви и бежови ивици... С 
готовност обясняваше как се различават фалшивите камъни от истинските. 
Ахмад знаеше, че съм журналист, и само защото проявих голям интерес към 
него и бижутата му, ми подари две искрящи камъчета санстон от Тайланд. И 
дума не можеше да става да му ги платя.

Като заобикалях импровизираните масички с евтини часовници, с очи-
лата, които могат да се сгъват на два ката, и се провирах между висящите 
дрехи, най-често заставах пред ръчно изработените предмети. Не спирах да 
се удивлявам на уникалните фруктиери хармоники. На цяла дъска се прави 
спираловиден разрез под наклон. Като се повдигне външният край, вътреш-
ният потъва надолу и оформя обем като пресечен конус. Хитроумна въртяща 
се дръжка опира с краищата си масата и не позволява на хармониката да се 
събере. Но и сгъната със своите резби тя си е произведение на изкуството.

Такива фруктиери продаваше и �8-годишната таджичка Саро. Възрастта 
и името си на латиница тя ми ги написа. Поне на толкова казваше да е или на 
толкова се мислеше. Говореше разбираемо руски. Не се срамуваше да признае, 
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че има четири дъщери. 
Като за Афганистан 
тя бе много интерес-
на жена – с открито 
и интелигентно лице, 
много бързо сменяше 
усмивката със сери-
озно и дистанциращо 
изражение, пестелива 
на думи и жестове, 
демонстрираше до-
стойнство. От самото 
начало ме гледаше в 
очите без притеснение 
и ми позволяваше все-
ки път да я фотогра-
фирам. С бърз жест си 
оправяше шала, като 
го издърпваше назад, и си показваше косата. Това не е характерно за афганис-
танките, те все дърпат забрадките напред. На поздравите ми „Четурасти!“ („Как 
е животът?“) ми отговаряше със сдържана усмивка. Не я приближих на разсто-
яние под два метра, докато не я заварих с узбечката Фазиля да ядат диня. Почер-
пиха ме с един резен и седнах до нея да ни направят снимка.

Няколко думи за скалните сервизи. Правят ги от цветни камъни, стържат 
ги на струг, на някои лепят дръжки. Затова всяка чаша има уникални шарки, 
няма две еднакви. Чашите за вино от сив и леко шуплест камък като нашия 
бигор ми изглеждаха малко грубички и едва ли са толкова практични. Но 
имаше едни други, по в бяло, тънкостенни и много красиви. Веднъж, докато 
правех снимки, ме споходи меракът на моята Марго ханъм и аз да похарча 
някой лев. Долар исках да кажа. И купих каменен сервиз за ракия.

С настъпването на есента изборът на шапки ставаше все по-голям: ог-
ромни, рошави и в разни цветове – черни, кафяви и във всички възможни 
шарени комбинации между тях. Веднъж сварих двама наши капитани – Нас-
ко Пенчев си беше нахлупил на главата едно голямо, черно и рошаво кълбо, 
а Бисер Мерачев го питаше кога и къде ще го носи. Признато е, че афга-
нистанците майсторят шапките ръчно по много добра технология, взели са 
я от руснаците. Изнасят ги по цял свят и почти няма значение откъде ще 
ги купиш – от летището в Кабул, от бутик в Париж или модна къща в Ню 
Йорк – качеството е почти еднакво.

Мъжете от различните контингенти често се спираха пред сергия със 
стари оръжия – грижливо почистени, добре смазани и подредени с вкус. Раз-
гледах една антика, произведена през �86� г. с надпис „ENFIELD“, пълни 
се откъм дулото и барутът се възпламенява чрез курок върху капсул. Там 
продаваха и пушки с патрони от �879 г., револвери, саби, ножове и какво ли 

Таджичката Capo продаваше разкошни
резбовани предмети
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още не. Един англичанин си купи за колекцията цял сандък, тук пушкалата 
му излизат буквално без пари. Ние не налитахме на такива деликатни стоки, 
нямаше да ни позволят да ги изнесем, били културно-историческо богатство 
на страната. За англичаните ограничението не важи.

Отначало не бързахме да купуваме. Не само защото покупките ще ни се 
пречкат из стаите няколко месеца. Учехме се да се пазарим. Беше ни нелов-
ко, но видяхме как става. Няма място за срам. Можеш да питаш, да опипваш 
и да разглеждаш. Афганистанците са търпеливи, чакат. Времето е без зна-
чение. Целта е и двамата – купувач и продавач – да останат доволни и да си 
стиснат ръцете.

После си дадохме сметка, че през есента ще завалят дъждове, а не 
знаехме как ще е тогава пазарът. Логично допуснахме цените да растат. И 
се открехнахме. През август все още можеше да се намери кожено яке за 
�0 долара. Само че качеството им не е високо, нямат добри технологии за 
обработка на кожата.

Струваше си идването, за да се гледа шаренията и се наблюдават пазарлъ-
ците. Тук не може да се купи нищо изгодно, ако не се пазариш. За местните 
афганистанци пазарлъкът е изкуство, хоби и професия. Те никога не казват 
първи цена, разполагат с някакъв речник на английски, който ползват, както им 
е изгодно. Обикновено вадят един джобен калкулатор и настоятелно предлагат 
на потенциалния клиент да набере някакви цифри. Сумата трябва да е ниска, 
но не и обидно малка. Продавачът на свой ред дава висока цена, която може да 
е и два пъти над онази, на която би се съгласил. Единият вдига, другият сваля. 
Всеки си излага доводите, тонът е взаимно уважителен. Често никой не разби-
ра какво точно говори другият, но по тези земи търговията така е вървяла от 
векове. Новото е само електронният калкулатор. Много е цивилизовано.

Афганистанците 
използваха отрабо-
тени с времето пси-
хологични прийоми. 
Ние също прила-
гахме тънкости. В 
събота не е най-доб-
рото време за пазар. 
Тогава продавачите 
са по-малко и не са 
отстъпчиви, защото 
разчитат на неделя-
та. Купувачите също 
предпочитат неде-
лята и то в края на 
работното време. В 
�6 часа всички си 
отиват, но още в Ръцете винаги са сериозен аргумент в пазарлъка
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�5,�0 часа белгийската охрана затваря достъпа откъм лагера. Ето защо тряб-
ва да се дойде още половин час по-рано. Като се поразходи човек, като нада-
де ухо на пазарлъците с търсената стока – и вече е готов. Моментът е, когато 
първите продавачи започват да си събират нещата в чували и кашони. Тук те 
ще дойдат след седмица с нова стока, пък тази още не е продадена. А трябва 
да се живее през това време. 

Важен елемент от тактиката е да се ходи на групи. Щом се спазари цена-
та за една вещ, нормално е да се попита: „А ако взема два броя? Ами ако купя 
три или повече, какво ще струват?“ При десет цената на единичната бройка 
може да падне почти наполовина.

И още една наша тънкост – като си заковеш окончателната цена, изваж-
даш точни пари и ги показваш. Парите на екрана на калкулатора са виртуал-
ни, но в ръката са истински, като живи и страхотно изкушаващи.

Последната хватка е, след като си се пазарил продължително, изведнъж 
да кажеш „Чао“ или „Хода афес“ и си тръгваш. Гонят те до дупка!

Съществува обаче една тънка психологическа граница, която купувачът 
не усети ли, пазарлъкът пропада. Веднъж преговорите провалени, те не мо-
гат да започнат отново. Купувачът и да се съгласи да даде исканата му сума, 
продавачът я отказва: „Хубави са парите, но ги дай на друг!“ Свидетел съм 
как ядосаният продавач поиска да подари герданче на едно от нашите моми-
чета, което прояви цинцарлък.

Всъщност покупките не са най-важното нещо на пазара. Тук бе мястото 
да се срещнем и общуваме с афганистанците. Какво ще разказваме в Бълга-
рия за Кабул, ако не сме видели местните хора? Скалисти върхове си имаме 
в Рила и Пирин. И развлечението си струваше идването, и отмората от де-
лника. Другото бе черно-бял график за работа и сън. Седем дни в седмицата. 
Четири месеца.
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СТРАНИЦИ ОТ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ
БЕЛЕЖНИК

КАК СЕ ЖИВЕЕ С МЕЖДУНАРОДЕН ВОЕНЕН
ПОЛИЦАЙ

Понякога, като си отворех вратата на гардероба или си дръпнех стола 
изпод масата, отекваше силен гръм. Замирисваше на барут и когато си вдиг-
нех фотоапарата от леглото или си вземах обувките от коридора. Отдолу 
оставаха дебел бял конец и малко станиол. Това бяха само част от интелек-
туалните шеги на моя съквартирант �6-годишния старшина Теодор Ников 
от екипа на международните военни полицаи (IMP). Докато пишех горните 
редове, той надничаше през рамото ми и доволно се хилеше.

Не скучах с него през тия четири месеца и все очаквах какво ще ми по-
годи военнополицейският му мозък. Благодарен съм му, че не ме измъчваше 
с чалга, мразеше я повече от мен и притежаваше огромно количество записи 
от песни – класика. Не пушеше, не хъркаше нощем – какво повече може да 
се иска от един съквартирант. А че беше и колоритен, за един журналист е 
истински подарък от съдбата.

Още от първия миг за по-кратко го нарекох Тео и дори не го попитах 
дали е съгласен. На другия ден всич-
ко вече мина в параграфа за давност, 
защото в Афганистан времето тече 
бързо. След още два дни си спомних 
думите на Ботев, че приятелят му Лев-
ски имал нечут характер.

Отдавна се канех да опиша нестан-
дартния Тео, но той непрекъснато ми 
пречеше. Все ми даваше акъл как да 
започна. Например настояваше така: 
„Тео не обича началниците. Те също 
не го обичат и има защо“. Постоянно 
повтаряше, че мрази да му отдават глу-
пави заповеди, а неправомерните изо-
бщо не ги изпълнявал. Ето защо често 
си навличал служебни проблеми. Имах 
възможност да се уверя, че е вярно. 
Тео много се радваше, че не работи в 
български полицейски екип, ами е сред 
чужденци. Шеф на IMP беше не кой да Старшина Теодор Ников
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е, а благородникът сержант Марсел Бюрграф от Кралската белгийска армия, 
братовчед на Симеон Сакскобургготски по майчина линия.

Веднъж Тео съвсем сериозно ми разказа каква безумна лекция му чели 
при подготовката за тази мисия: „Ако попаднете на засада с автомобил, спи-
ра се вдясно, слиза се и машината се заключва, докладва се на коменданта, 
после се открива ответен огън. Ако е неизпълнимо, се търси начин за ле-
гитимиране и водене на преговори за условията на предаване“. Докато ми 
разказваше този анекдот, Тео търсеше в какво да се прицели с пистолета 
си и аз не се реших с уточняващите си въпроси да привлека вниманието му. 
Но не се съмнявах във взаимната неприязън с началниците, защото веднага 
след настаняването ни в стаята един офицер от ВКР ми изказа съчувствие за 
бъдещото ми четиримесечно изпитание с Тео. Имах усещането, че ченгето 
ми предрече нещо средно между „Биг Брадър“ и „Сървайвър“, където единс-
твената утешителна награда ще е собственото ми оцеляване.

Следващият път моят съквартирант опита да ми диктува друго начало: 
„Тео обича да яде топъл бял хляб, да спи и на всичкото отгоре да има нещо 
отдолу.“ Трябва да уточня, че макар да гонеше стоте килограма, той можеше 
прав и без да се подпира да вдигне крак наравно с главата си. Не беше лаком-
ник, обикновено ядеше веднъж на ден, и то само когато беше гладен. Той не 
знаеше предварително кога ще отиде в столовата, решаваше го в последния 
момент и на доста случаен принцип, както се избира код за криптографиране. 
Когато не беше дежурен, Тео непрекъснато спеше. Вечерта обявяваше: „Утре 
ще спя, докато стана.“ Маратонът му бе доста над �4 часа с едно отиване до 
столовата и два пъти до тоалетната. Веднъж беше готов да ме застреля, само 
защото в четири часа сутринта едва повдигнах щората, за да видя дали навън 
вече не развиделява, и леко съм му шумнал. После три дни не си говорехме. А 
относно онова „отгоре–отдолу“ съм свидетел за получени от България и Гер-
мания няколко SMS, че вярно го чакат и само мастурбират. Да му завидиш!

Ако не спеше, Тео пак не ставаше от леглото. Не обичаше да чете книги, 
само от мисълта за тях го хващаше скомина. Но на ден е гледал на DVD плеъ-
ра по три филма. Обожаваше екшъни, за индианци и за война. Ние, мъжете, 
понякога караме доста дълъг пубертет, но при Тео този преходен период от 
живота му вероятно ще се слее с критическата му възраст. Казах му предпо-
ложението си, а той се съгласи, че това е повече от сигурно.

Тео се вдъхновяваше и от друго възможно въведение към темата за не-
говата личност. Най-много обичал четирите си ловни пушки и двете си куч-
ки. Имаше предвид единствено ловните. Още след първия месец той отиде в 
пиекса (лагерния военен магазин) и купи две палатки за по 40 евро – за себе 
си и за любимите кучки. Със същата цел обремени тясната ни стая с две про-
тивокомарни мрежи и втори хамак.

Лично аз бих започнал с думите, че Тео е мъжкар. Когато стана ясно, че 
ние трябва сами да мием пода на стаята си, като далеч по-старши по звание 
си ,заплюх ред да съм пръв и му дадох личен пример. Тео ме изслуша, ес-
тествено, от леглото, и то с притворени очи. Приветства предложението ми. 
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След седмица стана ясно, че той одобрявал единствено избора ми аз да съм 
пръв. Като истински мъжкар отказваше да върши женска работа, избягваше 
да докосне палката, а кофата я гледаше с отвращение.

Тео не влизаше в стаята ни, а нахлуваше в нея, сякаш държи прокурорс-
ка заповед за обиск. Аз обаче правех това доста внимателно, след като първо 
предпазливо надничах вътре. Защото ако не спи, международният полицай 
гледаше с едно око филм, а с другото се прицелваше с пистолета, който пос-
тоянно прехвърляше от едната в другата ръка. Понякога се упражняваше в 
бърза смяна на пълнителя. Той все повтаряше, че който не държи непрекъс-
нато пистолета си в ръка, губи навик да работи с него и или няма да стреля 
навреме и точно, когато трябва, или ще гръмне, когато не бива. Неговият 
„Макаров“ има специална дръжка, правена е по поръчка. Вместо � пълните-
ля по 8 патрона Тео носеше в специална сумка (чантичка) пет пъти повече 
патрони в 8 пълнителя с различен обем – някои с по �0 и дори �� патрона. 
От него съм чул, че за разлика от българите повечето от контингентите с 
8-зарядни пистолети носят по 5 пълнителя. Друго негово хоби са състеза-
нията по динамична стрелба. Той изпусна такова състезание край София и 
цялата вечер трепетно вися на някакъв сайт, за да научи резултатите.

Може би най-подходящото начало на разказа ми е, че Тео е екшън ге-
рой. Веднъж в седмицата му се налагаше да дежури на телефона в полицейс-
кия офис. „Дневалството“ му бе най-омразното време, защото в началото не 
владееше достатъчно добре английски. Той не схващаше всичко, което му го-
ворят, честичко повтаряше „йес, йес“, а после яростно затръшваше телефон-
ната слушалка, казвайки трудно преводими изрази на английски. С времето 
посвикна. Но голямата беда, която всъщност го тормозеше, беше прикова-
ването към стола в офиса. Също така моят полицай не обичаше да ходи на 
нощни обходи с един белгиец, който се страхуваше от тъмното и кръшкаше.

Време е да кажа, че Тео е изкарал една мисия в Ирак, от която си е направил 
достатъчно прагматични изводи за оцеляването. Две години по-рано бе прежи-
вял атентат. Докато карал в колоната един натоварен ЗиЛ-���, нещо му подска-
зало, че бялата кола с кални стъкла край пътя чака тях. Моментално се изтеглил 
в крайната лява част на платното. Движещата се пред него кола не успяла да 
предприеме спасителната маневра и старши сержант Владимир Пашов загинал.

С доработките деветнайсеткилограмовата бронежилетка на Тео е уни-
кална, едва ли има подобна в цялата Българска армия. Около врата си е при-
шил висока яка, стигаща до устата му. Отстрани под мишниците си е сложил 
по още една кевларена плоча. Най-значимото му подобрение е в областта 
на чатала – към висналата отпред престилка (намъдник по негов израз) той 
е добавил още две кевларени плочи. Тази част от тялото си Тео смяташе за 
особено важна – отнесе ли я някой заблуден шрапнел, животът му губел сми-
съл. Когато наденеше цялото бронирано съоръжение, докарваше вид на кос-
тенурка нинджа. Каската също му бе неотменим елемент от снаряжението. А 
като облечеше тактическото елече и се накичеше с всевъзможни джунджурии 
и приспособления, самият Рамбо можеше да му завиди. Моят полицай дър-
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жеше двата си ножа с дръжките надолу и убедително демонстрираше как с 
тежките рицарски доспехи ръката му няма нагоре достатъчно свобода на дви-
жение. Той обаче се чувстваше така далеч по-сигурен и никога не ходеше без 
екипировката, дори и когато патрулираше от вътрешната страна на телената 
ограда. Пред свидетели сме го слагали на кантара в спортната зала: при собст- 
вено тегло 95 кг с всичките си доспехи Тео достигаше невероятните �47 кг.

Родителите на Тео са стандартна двойка баща военен и майка учителка. За-
ради постоянните разправии с „простаците учители“ той отказал след осми клас 
да отиде в гимназия. Постъпил в сержантското училище в Горна Оряховица и 
станал танкист. След това започнал задочно Военното училище, но в трети курс 
категорично отказал да научи интегралите. Не че не можел, но не виждал смисъл. 
И прекъснал следването. Всъщност стигнал до извода, че не му е нужно висше 
образование. Бях обаче сигурен, че рано или късно той ще го придобие.

Когато влязъл в армията, нямал навършени �5 години. Ранното отделяне 
от семейството го е огрубило, в маниерите му няма и грам деликатност, но 
е съхранил добро сърце. Веднъж нахлу в стаята ни и безцеремонно поиска 
да му дам половината си запаси от малки разфасовки шоколадов крем. Щял 
да патрулира около лагера извън оградата и му се искало да зарадва с нещо 
просещите рояци афганистански деца.

Зад екзотиката на старшината Теодор Ников се крие един наистина про-
фесионален военен полицай, който си обича работата, вживява се в нея и 
непрекъснато се самоусъвършенства. Въпреки деликатните им взаимоотно-
шения офицерите от ВКР признаваха, че той е експерт. При разкриване на 
тежките престъпления в зоната за отговорност около Велико Търново вина-
ги изпращали него, като той често се явявал сред най-важните свидетели на 
прокуратурата. 

Българският контингент бе изпратен с презумпцията, че на добре охра-
няваното летище няма да му се налага да води бойни действия и бяха взети 
само пет оборотни автомата „Калашников“. Старшината Ников остро възра-
зил още в България и до края не можа да се примири, че е без сериозно оръ-
жие. От първия ден твърдеше, че трябва да сме готови за „гости“. И докато 
отправяше хули към някакво известно само на него служебно ниво, той все 
прехвърляше пистолета от ръка в ръка и бързо сменяше пълнителите.

Военни психолози твърдят, че по време на война герои стават не при-
мерните граждани, а буйните глави. Войната изисква от човека да развие и 
да даде воля не на най-човешките си качества и инстинкти. Често с ордени и 
медали се окичват хора, които преди това поне с единия крак са престъпвали 
закона. Тео обаче влизаше в конфликт само с мирновременния граждански 
морал и с уставната глава за началници и подчинени. Проявяваше лошия на-
вик за един български военен да притежава свое мнение по служебни въпро-
си и да не го премълчава. И, естествено, бе неудобен.

По средата на мисията ни над старшина Ников взеха да се събират об-
лаци. Служебни, и то чак в България. Позвъних в ръководството на ВКР, за 
да попитам какво става. Успокоиха ме, че щял да си изкара четирите месеца 



�76

в Кабул, но трябвало да слуша повечко подполковник Митко Данов, шефа на 
нашите ченгета в лагера. Тео да слуша, и то повечко?! О, Боже, че как може да 
стане това? Та той не слуша никого, освен спонтанния си вътрешен глас. Какво 
пък означава, че щял да изкара срока на мисията заедно с другите? Нищо дру-
го, освен че е обсъждан и обратният вариант. Щеше да е скандално, ако го бяха 
отзовали. Ръководството на ВКР обаче взе благоразумно решение.

Изобщо не се съмнявам, че в България Тео къса нервите на началниците 
си. Както и те неговите. В армията ни делникът на военните нито е напрегнат 
и уплътнен до минута, нито пък е достатъчно интересен. И мнозина началници 
предпочитат тихите и кротките, винаги съгласните, онези без собствено мнение, 
не предлагащите алтернативни решения. Те очевидно все още не са решили с 
кого предпочитат да седнат в една бойна машина за патрулиране или просто да 
преминат през центъра на Кабул. А може и да им се наложи подобен избор. 
Шансът им да оцелеят е далеч по-голям с хора като старшина Теодор Ников.

Накрая все пак дължа да призная, че Теодор напълно изчерпа търпението 
ми и последния месец категорично отказах да общувам с него. Веднъж се прибра 
в полунощ от дежурство, събуди ме и направи без повод такъв скандал, че го 
чуха от околните стаи. Вилня повече от час. На следващия ден му мина и беше 
кротък като херувим. До края на мисията направи всичко възможно, за да спе-
чели отново благоразположението ми. Дори срещу леглото ми окачи на стената 
плакат на голата актриса Кармен Електра в профил и в естествена големина, за 
да ми разпалва мъжкото въображение... И нататък в типично негов стил и реч-
ник. Предишните ни отношения обаче вече не се възвърнаха.

МАЙОР ФРИС, ИЛИ PRINCESS FIONА

Взех интервю от майор Фиона Морган-Фрис, шеф на терминала за хора 
и товари. Десет дни преди това там свалиха от един германски „Трансал“ два 

много малки танка лилипути „Визел“ 
(тегло �,8 т) с екипаж от двама души 
и то по-дребнички. Машините демонс-
трирали страхотна маневреност и бук-
вално се въртели на едно място. Ви-
сочината им бе под метър и половина, 
но отгоре имаха възел за закрепване 
на �0-милиметрово оръдие и противо-
танкова ракета „ТОУ“. Цялото летище 
се извървя да ги разгледа. Отидох и аз. 
Да ме увековечи пред танкчетата чест 
ми оказа самата майор Фрис. Понеже 
бе дребна и слаба, тя изникна сякаш 
от нищото, изтика ме до харесаното от 
нея място, безцеремонно издърпа фо-Крехката и чаровна майор Фрис

притежаваше твърд характер
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тоапарата от ръцете ми, сякаш се познавахме поне от сто години, и набързо 
ми направи две снимки. Още по-чевръсто ми бутна обратно апарата и си 
замина по работата. 

Не човек, а фурия!
А конкретният повод да отида при нея бе една случка, която научих ве-

черта. Фиона срещнала Ивета Казакова и я попитала: „ Какво ти е? Не из-
глеждаш добре.“ – „Нещо ми е тъжно.“ – „Аха, разбирам. Значи трябва да ти 
направим рожден ден.“ „Но той отдавна мина“ – възразила Ивета. – „Няма 
значение. Човек винаги трябва да празнува рожден ден, щом има нужда“ – 
успокоила я майор Фрис. Този брилянтен диалог напълно приляга на Пипи 
Дългото чорапче. И е в противоречие с песничката на крокодила Гена, че 
„день рождения только раз в году“. Импровизираният празник премина чу-
десно, с полагащите му се поздравления и скромни подаръци.

Фиона Морган-Фрис беше офицер от ВВС на британската армия. Зва-
нието є squadrеon leader се равняваше на майор в сухопътни войски. Тя беше 
шеф на САТО (комбинирания терминал за хора и товари) не само в Кабул, 
но и на намиращото се на 550 км югозападно летище Кандахар и на още по-
южната, чак в пустинята Регистан, английска база Камп Бастион.

Всички, които работеха с Фиона, признаваха изключително високия є про-
фесионализъм. Понеже бе слабичка, русолява и пъргава, никой не се наемаше да 
определи възрастта є. Започнала службата си преди �� години в контрол на въз-
душното движение. Преминала е и специализация за безопасно товарене и раз-
товарване на тежки транспортни самолети. Тук не става дума за естетично под-
реждане на товарите, а как те да се укрепват надеждно и да се запази центърът на 
тежестта на самолета заради аеродинамичната балансировка във въздуха.

В CATO работеха над 70 души от шест нации. Фиона познаваше всеки 
от тях и целокупно въртеше мъжете на малкия си пръст. Всички се възхища-
ваха от лидерските є качества, от умението є без напрежение да организира 
работата на трите международни екипа. А дневно през терминала премина-
ваха по �50 т товари и до 500 души.

Фиона бе на щат в UKMAMS – британската ескадрила за въздушно дви-
жение, която винаги първа отива в нов район и подготвя летището в логис-
тично отношение. Тя е служила в Германия, Босна, Северна Ирландия, Ирак, 
в английското командване на хеликоптерите. Била е в Аляска, Малайзия, 
Турция, Фолклендските острови... Но най-екзотични спомени е запазила за 
авиобазата Диего Гарсия в Тихи океан.

След седмица на Фиона є изтичаше четиримесечната мисия в Афганистан. 
Но вероятно нямаше да є е последната, понеже специалистите като нея във Ве-
ликобритания са малко. След едномесечен отпуск щеше да започне да работи 
в Оксфорд. Предстоеше обобщаване на досегашния опит на британските ВВС 
при товаренето на самолети. А разработването на нова концепция било мате-
матическа задача, но с много прагматични елементи: как да бъдат претегляни 
колите преди товарене, какви да са изискванията към автомобилите в бъдеще, 
какви универсални възли за захващане и укрепване да се създадат.
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Попитах Фиона как семейството є гледа на нейния скитнически живот. 
Съпругът є бил инженер и шеф на компания. „Той прави пари и аз не искам 
да му преча“ – ми обясни тя. Освен това мечтаел да има за съпруга силна и 
независима жена. Цялото летище признава, че тя е такава.

Фиона по произход е шотландка и не обича да я наричат англичанка. 
Предпочита обобщаващата дума британка. Притежава по-скоро южняшки 
темперамент. Никой никога не я е виждал в лошо настроение. Твърди, че 
може да є се случи само ако я събудят в четири часа сутринта. „Животът е 
прекалено кратък, за да си позволиш да си сърдит и в лошо настроение“ – на-
стоятелно ме убеждаваше тя. А тук, в Кабул, от равновесие излизала само 
когато видела как се отнасят към жените като към хора второ качество.

На летището Фиона беше шеф от сравнително висок ранг, но не се теж-
карееше. На блузата си лепеше десетина различни лентички с имена, но най-
често носеше FIFI. Понякога си слагаше PRINCESS FIONА, избрала си го от 
детския филм „Шрек“. Друг път претендираше да е GODDESS (божествена). 
Сред най-странните беше JIMMY CHOO, известен британски моделиер на 
обувки, когото тя много ценеше. Фиона не само се забавляваше с тези нестан-
дартни имена, за нея те бяха послания до всички в терминала, че шефката им 
е както винаги в добро настроение и иска да го предаде и на тях. Българите 
под нейното командване бяха единодушни, че никога не са ръководени по-
компетентно, по-властно и същевременно по-човешки.

Фиона ми довери и подари своето житейско кредо:
Пей така, все едно никой не те слуша!
Танцувай, сякаш никой не те гледа!
Обичай, сякаш никой не е разбивал сърцето ти!
Живей все едно, че няма утре!

БЪЛГАРИН НА СЛУЖБА В ООН

Още от България се уговорих с полковник Димитър Желев да му госту-
вам в Кабул. Някога с него бяхме колеги в Генералния щаб, служихме в едно 
управление и оттам ни свързват приятелски чувства. Вече две години той бе 
шеф по сигурността на мисията към Върховния комисариат за бежанците на 
ООН (UNHCR) в Афганистан.

Преди десет години пътищата ни с Димитър се разделиха. Семейството 
му бе останало в Поморие и той кандидатства за началник на военнопочивния 
дом в Несебър. Отказаха му поради липса на необходимите качества. Тогава 
Желев изобщо напусна България и заскита в миротворчески мисии по света. 
Но не прекъснахме връзката, чувахме се сегиз-тогиз. А той изкара две мисии в 
Таджикистан, последваха Албания, Северна Осетия и Чечня, после в Абхазия и 
Грузия, Ирак, Иран. Отвлякоха го за заложник в Таджикистан, прекосявал мин-
ни полета, взривили чек-пойнт (контролен пост) зад гърба му в Чечня, сринали 
сградата на UNHCR в Багдат малко след като излязъл от нея. Винаги оцелявал. 
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Видях го за последно, година преди да отида в Афганистан. Носеше 
длъжка прошарена брада, с нея афганистанските старейшини по-охотно при-
емали да разговарят с него. Обмисляше и цедеше думите си бавно по източен 
маниер, но след десетилетие сред чужденци понякога търсеше българското 
название на специфичен английски термин.

Още преди разговора Желев постави условие да не го героизирам. Пред-
почиташе да реди сухи факти, без да ги коментира. Той набързо претупа учас-
тието си като заместник-командир на батальон в Камбоджа през �99� г. От нея 
се върнаха с �0 ковчега, с няколко булки от местните и с едни от първите слу-
чаи на заразени от СПИН. На тази цена научихме, че в ООН отдават на воен-
ните си контингенти не заповеди, а единствено препоръки за действие. Всеки 
командир на място вземал решения и поемал отговорност за изпълнението им. 
За офицерите от наскоро разтурения Варшавски договор това беше ерес.

Монотонната работа в Генералния щаб го накара през �996 г. да замине 
военен наблюдател в мисията на ООН в Таджикистан. Там изпълнявал задъ-
лженията на старши национален офицер и военен съветник на командващия 
мисията.

Таджиките проявявали изключително благосклонно отношение – ние 
сме строили там, те идвали у нас на море. Българите за разлика от колегите 
си в мисията свободно говорели руски и постоянно демонстрирали позна-
ване и уважение към културата на местните жители. Пренебрегвайки някои 
от мерките за сигурност, българските офицери установили преки връзки с 
таджикската опозиция. Пътували нощем без охрана и то сами. Спазвали оба-
че желязното правило в ООН да хвърлят мостове между враждуващите и да 
не вземат страна, дори и да симпатизират на някого. Бунтовниците оценили 
честните усилия на нашите и им повярвали не като на служители на междуна-
родната организация, а именно като на българи. И слезли от Памир да прего-
варят с управляващите. От тях �8 станали министри в новото правителство.

Въпреки добрите приятелски връзки на �0 декември �996 г. ги отвлекли и 
взели за заложници. Цялата нощ Желев убеждавал похитителите, че ако убият 
��-ата служители на ООН, няма да спечелят никога и никъде съчувствие за кау-
зата си. На другия ден те пуснали всички чужденци с изключение на него. Като 
най-старши той останал доброволно. Освободили го чак вечерта на Коледа.

След два месеца последвала втора заложническа криза. Тогава били от-
влечени �4 военни наблюдатели и представители на Международния Червен 
кръст. Нито един представител на ООН не посмял да отиде и да преговаря за 
освобождаването им. Само българските полковници Димитър Желев и Лазар 
Гешев се решили. Преговаряли две седмици. Успешно. Желев довери как са 
спасили колегите си, но при условие да не се огласява. На него все още му 
се налагаше да отскача от Афганистан до съседен Таджикистан и не щеше да 
разгаря страсти. Едни от приятелите му участваха във властта, а други чака-
ха своя звезден час в затвора.

Лазар Гешев ми разказа как в Таджикистан Димитър Желев на два пъти 
му е спасявал живота. Първия път на Гешев се наложило да премине по една 
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магистрала и Желев го предупредил по радиотелефона, че на точно определе-
но място има засада. Разпоредил му да премине участъка приведен над кор-
милото и на максимална скорост, която може да развие колата. Стреляли по 
него, надупчили машината, разминало му се. Втория път трябвало да стигне 
до бунтовниците в планината. Желев изрично го инструктирал на кое място 
да спре и да чака. Изпълнил указанията. Дори няколко пъти високо извикал. 
От храсталаците предпазливо се измъкнали младежи по на �5–�6 години с 
калашници и го заобиколили. Докато го ескортирали до лагера, му обяснили, 
че ако не бил спрял, щели да го застрелят.

Желев се прибра в София от мисията само за месец, колкото да се увол-
ни от армията. И отново замина за Таджикистан, но вече като цивилен шеф 
на службата по сигурността в мисия под егидата на ОССЕ. Установил офиса 
си в Каратегинската долина, убежището на бунтовниците.

От ООН го забелязали. Предложили му да оглави службата по сигур-
ността на мисията на UNHCR в Албания по връщане на 500 хиляди косовски 
бежанци. От първия болезнен сблъсък с проблемите на бежанците Желев 
проумял, че всеки може да бъде сполетян от същата съдба и трябва да се 
отнася с тях така, както би искал да се отнасят с него. „Може да не обещаеш 
нищо на бежанеца, но никога не му казвай „не“, за да не му отнемеш надеж-
дата“ – ми каза той на миналогодишната среща.

На � април �000 г., без да се връща в България, Желев замина за Се-
верна Осетия, откъдето кръстосвал и из Чечня. „Как не те убиха чеченските 
главорези?“ – го попитах. Как ли? Отишъл при техните полеви командири 
и ги запитал за какво им е победа над руснаците, ако измрат от глад и студ 
жените и децата им. А в околностите на разрушения Грозни се криели над 
�00 хиляди бежанци. Метежните чеченци осигурили свободно движение на 
колите с флага на ООН. Всъщност Желев оцелял, защото убедил хората, че 
им мисли и прави добро. Но и това давало сигурност само донякъде. Веднъж 
едва отминал на стотина метра един руски чек-пойнт (контролен пост), ко-
гато взривът буквално тласнал колата му напред. Обърнал се и видял равно 
място – изчезнали и войниците, и заслонът им. Разминал се със смъртта за 
секунди. Съобщил по мобилния си телефон на руското командване за стана-
лото и продължил пътя си.

През март �00� г. Димитър Желев получи нова зона за отговорност 
южно от Кавказкия хребет – организирало се завръщането на бежанците в 
Абхазия от Грузия след войната между тях. Измервал пътя от единия до дру-
гия край на района си не в километри, а в часове. Обикновено го изминавал 
за �� часа, и то през най-гъстите минни полета в света. Оцелял, спазвайки 
правилото, че в Кавказ не можеш да отидеш в чужд дом, без да си поканен от 
домакина, нито да прекрачиш прага му без негово съгласие. И винаги трябва 
да проявяваш добронамереност.

След година Желев пое към Иран като шеф на службата по сигурността 
пак в мисия на UNHCR. Дори не подозираше, че това ще е сред най-тежки-
те му изпитания. Докато изгребвали заради мините еднометров слой земя в 
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три големи района, взривове тресели огромните булдозери, но се разминало 
без жертви. На тези места оборудвали лагери за бежанците, които се очаквало 
да тръгнат от Ирак по време на войната срещу Саддам Хюсеин. Иракчаните 
обаче не напуснали страната си и през май �004 г. мисията прехвърлила ръко-
водството си в Багдад. През юли вече имало явни индикации, че иракчани ще 
ударят ООН, но било нужно време за създаване на адекватна система за безо-
пасност – терористичните актове против структури на ООН били новост.

На �9 август излязъл за час от офиса си и кола бомба с над един тон 
тротил сринала 4-етажното здание. Сред ��-ата загинали бил и Серджо де 
Мело, специален представител на генералния секретар на ООН. На Димитър 
Желев и сътрудниците му се паднало да измъкват от развалините ранените и 
убитите. Той все още е единственият българин, получил лично благодарстве-
но писмо от генералния секретар на ООН.

От началото на �005 г. Желев бе в Афганистан. Още от самото начало се 
захванал усърдно да учи дари, за да разговаря с афганистанските племенни 
вождове без преводач. Носеше отговорност за сигурността на �000 души. За 
две години бяха помогнали на 5 милиона бежанци да се завърнат в родината 
си. Чакаха ги още толкова.

Той е сред малцината шефове на служби по безопасността в мисии на 
UNHCR, който не е допуснал жертви сред сътрудниците си. Всичко това не 
остана незабелязано от шефовете му. В Комисариата умеят да ценят стара-

Умелите афганистанци проявили с години търпение да изрежат
от живия плет инициалите UNHCR в офиса на Димитър Желев
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нието на добрите си служители и предложиха на Желев да отиде да работи в 
централата им в Женева. Той отказа, защото е динамичен човек и не може да 
стои на бюро. Но самият факт е ирония на съдбата, защото той получи меж-
дународно признание, а някога не постигна скромната цел да стане шеф на 
военнопочивен дом. Никой не е станал пророк в собственото си село.

Предната година в София го попитах какво възнамерява да прави занапред. 
Отговори ми все така бавно, с интервал между добре обмислените думи, като 
източен мъдрец: „От много години не правя планове за повече от три месеца“.

Това е той – полковникът от резерва Димитър Желев.
За да му отида на гости в Кабул, превоз и охрана можеха да ми осигурят 

само офицерите по сигурността към контингента със своя брониран „Мерце-
дес“. По случайно съвпадение преди много години един от тях – майор Стойчо 
Башалов – при първото си лейтенантско назначение в сливенската танкова бри-
гада бил посрещнат именно от майор Желев, тогава командир на зенитен полк.

Димитър ни чакаше с кола малко след българското посолство и ни пред-
води до тяхната мисия. Тя беше разположена в симпатични ниски сгради в 
три относително обособени и прекрасно поддържани двора, свързани пос-
ледователно с проходи. За втора ограда служеха декоративни храсти, кои-
то с годините сръчни и търпеливи афганистанци така са подрязвали, че са 
оформили инициалите UNHCR с височина на буквите около метър. (Не че 
българите сме по-калпави, напротив. В спомените си бившият ни посланик в 
Кабул Иван Матеев отбелязва, че дълги години градинар на последния афга-
нистански крал Захир Шах бил българинът Македончев.)

В най-вътрешния двор върху английска поляна имаше волейболно игри-
ще върху мека като дюшек английска ливада. Легнах по гръб. Усещането за 
зеленина бе същото като в България. И цветя имаше нашенски. Най-напред 
се наведох над ухаещите разноцветни петунии, които се наричат така и на 
дари. После се спрях на ружите.

Влязохме в прохладния офис да си говорим. Последната година я бяхме 
живели в различни светове.

Желев ни разказа доста подробно за обстановката в Афганистан, беше 
го обиколил надлъж и шир. Той потвърди слуховете, че талибаните са само 
на трийсетина километра южно от Кабул, и свидетелство за това ставали 
техните бели знамена.

На тръгване към лагера откъснах от градинката им цветя за нашите мо-
мичета.

САМА БЪЛГАРКА В АФГАНИСТАН

Месец преди да си тръгнем за България, една вечер пред спалния ни блок 
неочаквано се появи непозната жена, поздрави на чист български с „добър 
вечер“ и седна на крайната пейка. Огледахме я набързо – нисичка и слабичка, 
на неопределена възраст, може би между 40 и 50 години. Носеше на ревера 
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си идентификационна 
карта, каквато имат 
всички от войските 
на ISAF. Не чака да я 
разпитваме. Казвала 
се Красимира Беле-
ва и обясни, че трета 
година работи по со-
циално-хуманитарен 
проект на австрийс-
ката католическа ор-
ганизация „Каритас“. 
Съвместно с Авс-
трийската банка и със 
средства на донори в 
Кундуз (в Североиз-
точен Афганистан зад 
Хиндукуш) бил изграден шивашки цех за 40 работнички, детска градина за 
60 деца и средно бизнес-училище за �40 момичета до ��-и клас. Красимира 
Белева отначало станала мениджър на шивачките, но после поела целия про-
ект. Сега пристигнала в Кабул по работа. Немският контингент в Кундуз є 
издал идентификационна карта, важаща за целите войски на ISAF, и тя има-
ше право да пренощува в нашия контингент. За да тръгне сама българка за 
Кундуз, значи е по-голяма откачалка и от нас, си помислих в този момент.

Свикнахме с Краси, както скоро започнахме свойски да я наричаме. По-
явяваше се внезапно и пак изчезваше. Веднъж замина за няколко дни в Дубай, 
но обикновено сновеше между Кундуз и Кабул. Пътуваше с американски во-
енни самолети „херкулес“ или с германски „трансал“, но най-често пристигаше 
с кола и ни разказваше докъде е слязъл снегът на прохода Саланг. От нейния 
лаптоп си прехвърлихме стотици снимки от разни кътчета на Афганистан.

Отличителната черта на Красимира Белева е откритостта, именно от нея 
е печелила и губила цял живот. Но май печалбата е с превес. Затова бяхме 
слисани, когато тя без притеснение сподели, че малко преди Коледа ще на-
върши 54 години. На тази възраст българките рядко ходят в чужбина дори на 
организирана екскурзия. Но на нея годините не є личаха – слабичка, жизне-
на, винаги усмихната.

Когато Красимира Белева завършила втори курс текстилно инженер- 
ство в МЕИ, є предложили да продължи в Москва. Заминала, но градът я 
стресирал с размерите и динамиката си. Само за двайсетина дни сама успя-
ла да си уреди в министерството на образованието на СССР прехвърляне в 
Киев. След дипломирането си постъпила на работа в гордостта на шивашката 
ни промишленост завод „Витоша“, после в Центъра за нови стоки и мода. 
Преди десет години започнала да работи с германски, американски и испан-
ски фирми от бранша.

Вятърът на съдбата отнесе Красимира Белева чак
в североизточния град Кундуз
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Една вечер є позвънил неин състудент. Друг техен приятел от ония го-
дини, сега живеещ в Австрия, търсел човек да поеме проект в Кундуз. За 
четири дни успели да я склонят. Още се чуди как е приела. Тръгнала, като 
оставила дъщеря в тийнейджърска възраст на грижите на съпруга си и на 
родителите.

Дотогава тя не знаела почти нищо за Афганистан. Първите є предста-
ви дошли от разказите на двама афганистански младежи, от които спешно 
пазарувала дрехи на пазара в „Илиянци“. От тях научила, че бог не е дарил 
страната им със зеленина. Пак те є обяснили, че трябва да си купи блузи само 
с дълги ръкави не защото е студено, а защото там жената не може да ходи по 
улиците с открити ръце. Докато си вадела спешно виза, говорещият българс-
ки афганистански посланик Мохаммад Сайфи є разказвал час и половина за 
родината си. Но не се сетила да попита къде е Кундуз. За този град понаучила 
нещо от шефа си Ото Хирш по време на полета от Франкфурт до Кабул.

– Обожавам да пътувам, но от момента, в който видях през илюминато-
рите на кацащия самолет изградените от глина крайни квартали на Кабул, из-
паднах в потрес – ми призна Краси. Гледката от десетките разбити самолети 
по цялото летище и абсолютно голите чукари на Хиндукуш я довършили.

Когато талибаните овладели Кундуз, за три дни извършили етническо 
прочистване, избили петнайсет хиляди души, предимно хазарейци. Белева 
заварила града възстановен от разрушенията, защото построяването на ед-
ноетажните му къщи напомня бързината, с която мравките поправят пораз-
ровен мравуняк. За войната напомняли и проснатите напреко на пътя тан-
кови вериги. Обяснили є, че принуждават колите да намаляват скоростта си 
заради безопасността. Но тя си мислела, че каращите бавно шофьори така 
могат да видят интересна стока в многобройните магазини бараки и да стане 
алъш-вериш.

Западните фирми, с които работила Красимира, при командировки ви-
наги осигурявали престоя є в петзвездни хотели. Сега обаче я отвели до 
ниска къща от кирпич с пет стаи. В дворчето се срещнала с първите жени, 
назначени за шивачки. По източен обичай се прегърнала с тях, докоснали си 
бузите. Тя погледнала всяка в очите – големи кафяви очи, пълни с надежда и 
очакване. Те виждали у нея „белия човек“.

Отредили є крайна стая, в която имало само едно легло. Сковано било от 
лошо обработени дъски с големи пролуки между тях. Покривало ги дюшече 
с дебелина на двойно прегънато одеало. 

Всяка страна имала право да прекрати договора след двуседмично пре-
дизвестие. Но Ото Хирш, виждайки нейния потрес, є предложил:

– Краси, ако искаш, можеш веднага да си тръгнеш обратно с нас.
– Ами жените? – попитала тя.
Останала. 
От стреса излязла чак след две седмици. Техният пазач уловил дълъг 

почти десетина сантиметра черен скорпион, насякъл го с ножа си и им го 
показал, за да се пазят от такива твари. После тя влязла в стаята си и измък-
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нала куфара изпод леглото. Върху него лежал мъртъв малък жълтеникав 
скорпион. Но нервната є система не издържала, сринала се и Красимира 
избухнала в необуздан рев. След петнайсетина минути спряла да плаче. 
Планината от отрицателни емоции отведнъж се стопила и тя най-сетне се 
събудила от унеса.

Дошло време за работа.
Обстановката в Северен Афганистан все още била сравнително спокой-

на. В Кундуз идвали, и то рядко, само терористи гастрольори. Въпреки това 
Краси не предизвиквала излишно съдбата, европейка в Афганистан си е до-
статъчно предизвикателство. Давала луди пари за таксита, с тях понякога 
идваше от Кундуз до Кабул. В населените места задължително излизаше с 
голям шал върху главата.

Предвиждало се шивашкият цех да заработва необходимите средства за 
училището и за детската градина. Най-съвременни шивашки машини обаче 
били поверени на напълно неграмотни афганистанки. Когато тя им обясня-
вала, че по края на плата трябва да оставят � см резерва, те питали: „Какво е 
две и какво е сантиметри?“ Заели се да ги ограмотяват. 

Българката пътувала многократно до Кабул, за да осигури поръчки. От 
всичките �� афганистански министерства тя се срещнала с министрите на 
�� от тях. Спечелвала ги не само с личен чар, но и с предаността си към кау-
зата за Афганистан.

Красимира ни показа на компютъра си своя снимка с министъра на 
енергетиката Мохаммад Исмаил хан. Някога той бил сред основателите на 
муджахидинската съпротивата срещу руснаците, а сега бе един от най-вли-
ятелните членове на правителството. Секретарката предупредила Белева, че 
Исмаил хан няма да є подаде ръка. Но по време на разговора тя се разплака-
ла, че нямат поръчки и ще трябва да закрият училището и детската градина. 
Трогнат от нейната загриженост, коравият муджахидин взел дланта є между 
своите и я държал така, докато тя се успокоила. А заместник вътрешният 
министър генерал Дауд дори прекъсвал съвещания, за да я посрещне и лично 
да я помоли да го изчака.

Тригодишният проект вече приключваше, симбиозата между цеха, учи-
лището и детската градина потръгнала успешно. Шефът є Ото Хирш на все-
ослушание обявил, че заслугата е преди всичко нейна. 

Краси Белева напусна окончателно Афганистан три дни преди нас. Ня-
маше обаче да ни изпревари, защото нейният австрийски шеф Ото Хирш є 
беше осигурил попътно една седмица отдих в петзвезден хотел в Дубай. Не є 
завиждахме – щяхме да се приберем в България преди нея. Копнеехме да се 
завърнем и брояхме не оставащите ни дни, а часовете.
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ПРИ АФГАНИСТАНСКИТЕ ЛЕТЦИ

Тръгвайки за Афганистан особено се интересувах за бойните действия 
на авиациите в региона, защото някога те останаха в информационна сянка. 
Вече знаех, че това е страна със стари традиции в авиацията – първия свой 
военен самолет е придобила още през �9�� г. от Съветска Русия.

В България неизвестно защо битува мнението, че в Афганистан са во-
ювали преди всичко съветски войски, а местните сили са участвали с лошо 
подготвени и страхливи войници. За авиация не става и дума, а гражданската 
война заварва афганистанските ВВС с девет авиационни полка и с три ескад-
рили с ранг на полкове. 

Съветската авиационна групировка в Афганистан в началото на �980 г. 
включва �4-ти смесен авиационен корпус, по-късно преформиран във ВВС 
на 40-а армия – два авиационни полка и четири отделни ескадрили с общо 
5� самолета Су-�7 и МиГ-��. Силите обаче бързо нарастват.

Първи въздушни противници се оказват вертолети на Иран и Пакистан, 
които разузнават крайграничните райони и нерядко кацат на афганистанска 
територия. На съветските изтребители не им е до тях, защото първата година 
МиГ-�� в Баграм трябва да прикриват преди всичко разузнавателните Як-�8Р, 
фотографиращи базите и придвижването на метежниците покрай границата.

Иран след ислямската революция и започналата през септември �980 г. 
война с Ирак не може да се обвързва с бойни действия във въздуха с Афга-
нистан, макар да има 79 изтребителя F-�4 „Томкет“ и ��5 F-4 „Фантом“. Но 
именно с „Фантом“ е свързан първият сблъсък с авиацията на 40-а армия. 
През април �98� г. съветски вертолетен десант е стоварен по грешка на иран-
ска територия на �0 км от границата. Пристигналите фантоми унищожават 
един вертолет и изтласкват от своето въздушно пространство Ан-�0.

Значително по-активни са бойните действия с пакистанската авиация. 
Липсата на точно установена граница между двете държави и безориентир-
ната местност водят до поредица от инциденти. През лятото на �980 г. близо 
до гр. Пешавар се появява Ан-�6РТ и успява да се измъкне невредим въпре-
ки силния огън на зенитната артилерия.

През август същата година екипаж на вертолет, докато се връща от за-
дача, каца в един бостан и започва да бере дини. Показалите се в далечината 
машини ги принуждават да излетят по спешност. Едва тогава зад първия баир 
виждат пакистанската авиобаза Квета, намираща се на �0 км от границата.

Трагична е ситуацията през юли �98� г., когато руснаците по грешка 
минират пакистанския участък на пътя от Пешавар към Джелалабад. Има 
жертви.

Пакистанците усилено прикриват границата си с Афганистан със зенит-
норакетни комплекси „Кротал“ и с изтребители „Мираж III“ и МиГ-�9 китай-
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ско производство. Самолетите са относително стари и притежават скромни 
възможности, а на пилотите е разрешено да атакуват само ако нарушителят 
ще падне на тяхна територия.

И двете страни се пазят от взаимни провокации. Но през януари �98� г. 
пакистанските ВВС получават от САЩ първите F-�6В, които усилват позици-
ите им. Към есента на �986 г. в строя се намират нови 40 самолета. С усвоява-
нето им се преминава към активни действия. Близостта на техните летища до 
границата им дава определени предимства, докато съветските и афганистан-
ските летци работят в райони на �50–�00 км от базите си с намалено гориво. 
Дори да успеят да се катапултират над местата, по които са нанасяли бомбени 
удари, шансовете им да оцелеят във враждебната среда са малки.

Качествено нарастват и ВВС на 40-а армия. През �984 г. те разполагат 
с по три ескадрили МиГ-��МЛД, Су-�5 и Су-�7, с транспортни самолети и 
вертолети.

На �7 май �986 г. е фиксиран първият въздушен бой. Атакувани са аф-
ганистански Су-��. Командирът на пакистанската 9-а ескадрила Хамид Ку-
адри (Hamid Quadri) сваля с ракета AIM-9L „Сайдуиндър“ един изтребител 
и поврежда друг.

В официалните донесения през �987 г. на пакистанските ВВС се числят 
само две победи. На �0 март командирът на ескадрила Абдул Разза (Аbdul 
Razzaq) сваля с F-�6 над Чамкан готвещ се за кацане в Хост афганистански 
Ан-�6, при което загиват �9 пътници.

Втората победа е удържана на �6 април, когато F-�6 отново срещат 
афганистански Су-��. Командирът на �4-а ескадрила Бедер (Вadar) атакува 
двойка, докато тя нанася удар по един кишлак. С две ракети „Сайдуиндър“ 
той улучва единия изтребител, като пилотът му подполковник Абдул Джамил 
успява да се катапултира над своя територия.

През пролетта на �987 г. пакистанските пилоти започват серия от на-
рушения на границата. Оправдават се с навигационни грешки, но всъщност 
са продиктувани от чувство за безнаказност, от хазарта на боя и от все по-
откритата поддръжка на муджахидините. Но и на пакистанците не им се раз-
минава без загуби.

На �9 април пилоти на МиГ-��МЛД бомбардират тясната клисура, по 
която минава пътят от Хост към Джавара с цел сринатите скали да напра-
вят движението невъзможно. Четирите самолета обаче не хвърлят мините от 
обичайното пикиране, а от кабриране (изкачване). Атакуващите в момента 
отзад F-�6 не очакват този маньовър и минават отпред през ветрилото от 
падащи мини. Един от тях избухва в пламъци. След тази загуба пакистанците 
започват да се държат по-предпазливо.

Исламабад обявява всички свалени самолети за афганистански. Един- 
ственото изключение е от 4 август, когато признават за воден въздушен бой 
със съветски летци. Тогава техният пилот Атер Бохари (Athar Bokhari) пора-
зява Су-�5 на заместник-командващия ВВС на 40-а армия полковник Алек-
сандър Руцкой, докато бомбардира муджахидините в района на Джавара. 
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(Там е свалян и през април предната година. Това е същият Руцкой, който 
впоследствие става вицепрезидент на Русия.) Той едва успява да се измъкне 
от разпадащия се самолет. След приземяването установява, че се намира на 
�5–�0 км от другата страна на границата. След пет дни скитане и престрелки 
е пленен. Пакистанските власти го връщат на руснаците след седмица.

На �� септември �� съветски изтребителя МиГ-��МЛД нанасят бомбени 
удари източно от Асадабад. Тогава лейтенант Халид Махмуд (Khalid Mahmood) 
от �4-а ескадрила успява да порази един от тях с две ракети „Сайдуиндър“, но 
пилотът му съумява да го приземи в авиобазата си в Баграм. Само забраната на 
командния пункт възпира неговите колеги да унищожат захванатия в прицелите 
F-�6. Според статистиката през �987-�988 г. няма нито един загубен МиГ-��.

На � ноември лейтенант Халид отново се изявява, сваляйки с две ракети 
„Сайдуиндър“ афганистански Су-��. Отломките падат на �8 км на пакистан-
ска територия, а пилотът капитан Хашим е пленен. Боят се води над лагер на 
муджахидините, които в знак на благодарност подаряват на Халид автомат 
„Калашников“.

За последен път името на лейтенант Халид се появява в сводките на 
�� януари �989 г. Тогава той принуждава афганистански Ан-�4 да кацне в 
руслото на пресъхнала река и да се взриви.

Пакистанските пилоти удържат последните си въздушни победи, докато 
атакуват прелитащи при тях афганистанци от разпадащата се армия след от-
теглянето на съветските войски.

* * *
Митът, че Афганистан не е имал сериозна бойна авиация, стана домини-

ращ, когато талибаните тръгнаха от юг и уж без тежки въоръжения пречупи-
ха съпротивата на правителствените войски, овладявайки през �995 г. Кабул 
и по-голямата част от страната.

Както повечето митове, този също е неверен. Афганистанската армия е 
запазила силни ВВС – над 400 самолета и вертолета, – дори и след изтегля-
нето на съветските войски. В последвалите три години тя оказва сериозна 
поддръжка на правителствените войски.

На �5 април �99� г. муджахидините превзели Кабул. В започналата 
веднага след това гражданска война всяка от противоборстващите страни се 
постарала да откъсне от авиацията по-голяма част за себе си. 

Пръв бившият сондьор узбекът Абдул Рашид Достум успял да сложи 
ръка върху шейсет изтребителя МиГ-�� и Су-��. По-добре подготвените него-
ви войски с поддръжката на петдесет танка овладели по-голямата част от града. 
Съюзниците му Ахмад Шах Масуд, предвождащ таджиките, и главатарят на 
пaщуните Гулбуддин Хекматияр останали недоволни и се хванали за оръжи-
ето. Узбекският генерал извикал на помощ своята авиация. На следващия ден 
негови изтребители бомбардировачи поддържали от въздуха щурма на лети-
щето в Кабул и още същия ден там се приземили достумовски транспортни 
самолети Ан-�� и Ан-�6. Така узбекът станал пълновластен разпоредител в 
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столицата и провъзгласил Рабани за президент. После се скарал с него. Според 
някои източници в резултат на последвалите почти четиригодишни бомбени и 
артилерийски удари загинали около шейсет хиляди мирни жители.

Достум базирал авиационните си части на летището в Мазар-и-Шариф 
(Северен Афганистан ) под командването на генерал Барир.

Но и Хекматияр оценявал значението на авиацията. Негови изтребители 
МиГ-�� свалили два достумовски Су-��, единият пилот загинал, а вторият 
попаднал в плен. В отговор Достум заповядал да бъде бомбардирана авио-
базата в Баграм. Само че четирима от неговите пилоти се предали и кацнали 
в Баграм, други трима се приземили в Шинданд на шестстотин километра 
западно. Върнал се само водачът на групата, и то с всичките си бомби.

След като през май �994 г. Достум загубил контрол над летището в Ма-
зар-и-Шариф, авиацията му започнала да оперира от Таджикистан и Узбе-
кистан. Търпяла и загуби. До края на �994 г. били загубени не само �0 изтре-
бителя МиГ-�� и Су-��, но и транспортни машини.

Докато бившите муджахидини се биели помежду си, движението на тали-
баните набирало мощ. През февруари �995 г. негови бойци завладели няколко 
вертолета. Започнало сформиране на „ВВС Талибан“, по-късно преименувани 
на „ВВС на Ислямския емират Афганистан“. Машините съветско производ- 
ство, доставени неизвестно откъде, имали летци и техниците от Пакистан. 

През октомври �995 г. талибаните предприели настъпление към Кабул. 
За по-малко от месец силите на Масуд унищожили шест техни изтребителя 
МиГ-�� и три вертолета Ми-8. В един от свалените вертолети на �� ноември 
се намирал духовният им лидер молла Омар, който по чудо оцелял.
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Масуд успял да отблъсне първото настъпление към Кабул благода-
рение на полученото от Русия и Иран голямо количество въоръжение и 
бойна техника. Иранските транспортни самолети били ескортирани от 
F-�4 „Томкет“.

Към края на ноември �995 г. Масуд се лишил от почти всичките си Су-
�� и МиГ-��. Загубеното господство във въздуха предопределило падането 
на Кабул. Талибаните овладели и авиобаза Баграм заедно с останалите там 
самолети на Масуд. (Той успял да си я върне едва през �998 г.)

В самото начало на �997 г. Масуд практически останал без армия 
и владеел само една десета част от територията на страната. Таджики-
те започнали масово да дезертират. Същата година и „ВВС на Достум“ 
прекратили съществуването си. На �4 май дезертирали пилотите на три 
изтребителя Су-��, сред които бил и техният командващ генерал Хафи-
зулла. После избягали пилоти с два вертолета Ми-�7 и учебен Л-�9. При 
противниците прелетял и един Ми-�7, защото семействата на екипажа 
били взети за заложници.

Само ВВС на талибаните не се стопили. През �998 г. техните бойни 
самолети изпълнявали по трийсет полета дневно. За никого не било тайна, 
че всичките им загуби попълвал Пакистан. Те базирали своите ВВС в Кабул, 
Джелалабад, Кандахар и Шинданд. Командвал ги генерал Юсуф Шах, бивш 
пилот на МиГ-�� и Су-�� при Наджибула и после при Масуд, дезертирал 
през �996 г. Неговият заместник генерал Джамил имал същата биография, но 
летял на транспортни самолети.

Масуд останал без самолети, но с помощта на генерал Мохаммад Дауран 
организирал много добра противовъздушна отбрана. За кратко време с пре-
носими зенитноракетни комплекси „Игла“ свалили осем изтребителя МиГ-�� 
и Су-��. Един от тях го пилотирал командващият генерал Аллахдада.

През �00� г. талибаните все още разполагали с осем боеготови МиГ-�� 
(от всичките двадесет и един), осем изправни Су-�� (от всичките седемнай-
сет), пет Л-�9 и петнайсет летящи вертолета – четири Ми-�4 и единадесет 
Ми-8. Транспортната авиация включвала седем машини Ан-��, двайсет и 
един Ан-�6, дванайсет Ан-��. (Това многократно надхвърля цялата сегашна 
българска военна авиация.)

Антиталибанският „Северен Алианс“, към който се присъединил Масуд, 
разполагал само със седем вертолета – два Ми-8 и пет Ми-�7. По време на 
настъплението през �000 г. бил загубен единственият Ан-��, но Иран спеш-
но предоставил на Алианса три Ан-��, базирани в Душанбе и пилотирани от 
узбекски пилоти.

Колкото и да е странно, след изгонване на талибаните от власт побе-
дителите не спазили жестокото правило в гражданските войни да не вземат 
пленници. Те не се разправили безмилостно с бившите си противници, не 
последвали убийства и гонения. Само на дезертьорите не простили и ги оста-
вили да бродят никому ненужни из страната и по света. В Афганистан уважа-
ват честните противници, но презират предателите.
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Само че как сега пилоти от традиционно враждебни етноси са си прости-
ли, след като са водили кръвополитни въздушни боеве по между си – това не 
казваше никой. А мен ме интересуваше. И чаках шанс да узная.

* * *
Когато в столовата на военния лагер в Кабул видях неколцина офицери 

от афганистанските ВВС и заговорих първия от тях, изобщо не предполагах, 
че той ще ми стане най-добрия приятел в Афганистан. Знаех, че всички са за-
вършили авиационни училища и академии в СССР, но контролно го запитах 
говори ли руски. Да, разбира се, учил е в Краснодар, летял на МиГ-�� и се 
казвал Мохаммад Есхак.

 Чак тогава се вгледах в монголоидните черти на подполковника. Че аз 
точно него го издирвах вече втора седмица, а той ми дойде на крака. За него 
ми разказа полковник Славко Вараджаков – срещнал го на Кулата, докато 
ръководил излитането на някакъв техен вертолет. Всъщност търсех връзка с 
пилоти от афганистанската военна авиация, която целокупно бе събрана на 
кабулското летище на около километър западно от нас. Още от София кроях 
планове как да се срещна и да взема интервю от командващия афганистанс-
ките ВВС генерал Мохаммад Дауран, някогашен дубльор на техния космо-
навт Абдул Ахмед Мохманд, а след това сподвижник на Ахмад Шах Масуд. 
Успях да издиря не само снимка на генерал Дауран, но и негови приятели от 
родния му град в провинция Каписа.

Подполковник Есхак ме покани на гости. Разбира се, че приех да отида. 
Това беше нишката, за която можех да се захвана.

С усмивка го попитах думата ни мъжка ли е. 
– Аз съм от хазарейците – отговори докачено той. 
Казах му, че зная кои са – живеят по най-високите планини и нито рус-

наците са ги подчинили, нито муджахидините или талибаните са ги покорили. 
Стана му драго от комплимента.

Уточнихме да ме чака на следващия ден следобед, за да успеят да си 
отхвърлят работата за деня и да могат спокойно да ме посрещнат.

Техният район започва почти веднага след Кулата за ръководство на 
полетите. Горещо и камънак. На стоянката им имаше два реда вертолети и 
транспортни самолети. Зад тях се ширеха развалини от сгради сякаш след ар-
тилерийски обстрел: рухнали стени, издънени прозорци, липсващи покриви... 
Булдозери бяха изтикали огромни камари от тухли, кирпич и стрита на пепел 
земна маса. Багер изгребал пръст за основи, сякаш нещо ще се строи, но после 
са се отказали. Зад руините се откриваше фасадата на войскова джамия.

Отвсякъде лъхаше занемареност, очевидно на тукашните хора не им бе 
до разчистване. Почти нямаше равно място от купища пръст и боклуци, от 
разбити сандъци се показваха авиационни двигатели, пътечки криволичеха 
между поломени самолети.

Малко се полутах. Нормално като за чуждо място, особено пък в Аф-
ганистан. Първата обитаема двуетажна сграда приличаше на нашенска стара 



�9�

двуетажна казарма, но бе в доста жалък вид. В стаята до вратата, нещо като 
дежурна, ме посрещна брадат мъж, облечен сякаш в пижама, но крачолите 
отдолу ги пристягаха ластици. Представи ми се като командир на вертолет 
Ми-�4. Той ме напъти и ми даде за водач един афганистанец, който не ми 
помогна с нищо. Втората сграда също бе доста окаяна. Едва на горния є етаж 
срещнах хора. Навсякъде казвах: „Ком кънъл Мохаммад Есхак май френд!“ 
Не парола, а истинско заклинание! И за по-сигурно сочех въображаеми гра-
мадни звезди на пагоните, а после дърпах очите си встрани, наподобявайки 
хазарейските. Разбраха ме.

Цяла тумба ме съпроводи до третата сграда. Заварих подполковник 
Есхак да замества отсъстващия командир на авиационната група генерал 
Амирджан Азизи и в неговата канцелария да подписва натрупаните по бю-
рото документи.

Канцеларията на генерал Азизи бе тесничка и с възнисичък таван, об-
завеждането є не бе разкошно, но в никакъв случай бедно. Същевременно 
притежаваше свой неповторим облик. Бюрото се намираше в ъгъла срещу 
вратата, а въртящият се стол зад него изглеждаше много удобен. Съвсем 
прилично бюро с много документи върху него, всички с персийска азбука, 
набрани на компютър и разпечатани на принтер. Средно големи прозорци 
на две от стените. Особеното идва от наредените до стените тапицирани еди-
нични столове и дивани за по трима души. Техните странични облегалки и 
дървената част зад главата имаха дърворезба в еднакъв източен стил.

Самолетната стоянка на Афганистанския авиационен корпус, погледната
от Кулата за ръководство на полета
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Насядахме около ниска масичка. Изчаках подполковник Есхак да при-
ключи с документите.

Носех пълна торба с ябълки. Обясних, че ние българите никога не ходим 
на гости с празни ръце. Понякога те са толкова заети, че отваряме вратата с 
крак. Те в един глас ми отговориха, че и при тях е така. Неслучайно български 
историци твърдят, че с някои от афганистанските племена сме братовчеди.

Наляха чая, заради който всъщност ме покани Есхак.
– Басаломати! – вдигна той чаша за наздраве.
Чудесен чай. Подполковникът го отпиваше бавно, примижаваше от удо-

волствие и тесните процепи на очите му почти се затваряха. Попитах го дали 
ще е неприлично, ако го изпия по-бързо. Обясних, че за мен студеният чай 
е като студената жена – може да се консумира, но не доставя удоволствие. 
Есхак отбеляза, че и руснаците го пият по-бързо. Но продължи да му се на-
слаждава по своему.

С няколко привидно невинни въпроса всеки от нас препита другия за 
пилотското му минало, за да се увери кой наистина стои отсреща. Нямаше 
място за докачане и обида. Разбрахме се.

Типично за афганистанец подполковникът доста колебливо твърдеше, че е 
на четирийсет и три години, учил е шест години във военновъздушното учили-
ще в Краснодар и говореше прилично руски. Още пазеше адреса на украинката 
Галина, но загубил връзката с нея преди десетина години. Изкарал десетмесечен 
летателен курс в бившата Германска демократична република. Основно летял 
на МиГ-��. По неговите думи за десет години има във въздуха �747 часа. В от-

Генерал Мохаммад Дауран има харизматично излъчване
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делни дни след изтеглянето на руснаците по време на „Джелалабадската война“ 
излитал до петнайсет пъти срещу муджахидините, защото пилотите били малко, 
а сухопътните им войски водели ожесточени боеве и се нуждаели от въздушна 
поддръжка. Обикновено пускал бомби със закъснително задействане от хори-
зонтален бръснещ при височина �5–�0 м, защото на по-голяма височина щели 
да го свалят с преносими ракети „Стингър“. След идването на муджахидините на 
власт се занимавал с дребна търговия и вадил от земята мини.

Междувременно Есхак сряза една от ябълките, които донесох. Помолих 
го да ми отреже резенче от нея и го изгледах продължително. Исках без думи 
да му покажа, че нямам притеснение да споделя залъка му. Той оцени жеста 
ми и хитро се усмихна.

Непрекъснато влизаха и излизаха офицери. Въпреки усилията си не ус-
пях да запомня имената на всички. Най-добре запечатах образа на навъсения 
авиоинженер майор Мохаммад Дахуд. Поводът не бе от най-приятните – до-
пуснах дребен гаф. Твърде непредпазливо споделих слухове от България, че 
командващият ВВС генерал Мохаммад Дауран останал дубльор на космо-
навта пащун Абдул Мохманд и не излетял в Космоса заради таджикския си 
произход, макар да бил подготвен по-добре. Майор Дахуд трепна. Едва-едва, 
но се усети. И обясни, че причината била в спешна операция на Дауран зара-
ди апендицит. После на четири очи попитах Есхак на какво реагира Дахуд.

– Дахуд е пащун – довери той дискретно. 
Неприятно. Видях, че майорът се ползва с уважението на колегите си. 

Поддържал изтребители МиГ-��, вертолети Ми-8 и Ми-�4, транспортни са-
молети Ан-�4, Ан-�6 и Ан-��.

След час си тръгнах обратно. С Есхак се уговорихме след два дни пак да 
се срещнем на чаша чай.

* * *
За повторното си посещение при афганистанските авиатори напълних 

торбата си с кутии кока-кола. Качих се по стълбите и още в преддверие-
то срещнах авиоинженера майор Мохаммад Дахуд. Точно той ми трябваше. 
Дръпнах го в съседната канцелария на Есхак.

– Командир ждет – предупреди ме Дахуд.
– Пусть ждать! 
Трябваше да използвам момента и да се извиня на майор Дахуд за недора-

зумението с Дауран. Обърнах му внимание, че те, източните хора, все търсят 
скрито послание в казаното, особено от чужденци. А ние, европейците, говорим 
еднопластово и думите ни съдържат преди всичко пряка информация. От мен 
Дахуд неочаквано научи, че българите сме славяни като руснаците, и леко се 
усмихна. Той познаваше руснаците от дългите години на обучение в СССР и па-
зеше за тях добри спомени. Накрая му казах, че земята наоколо е тяхна, а аз съм 
гост в Афганистан, в Кабул, на летището, дори в тази стая. И че ще спазвам об-
щочовешките норми за поведение при гостуване. Дахуд леко се притесни от моя-
та емоционална тирада, според него нищо особено не се бе случило миналия ден 
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и няма нужда от изви-
нение. Изчистих недо-
разумението. Когато 
по-късно го снимах, 
той се държа сериозно 
като на разстрел. Ка-
зах му го, разсмя се, 
но изпуснах момента 
да го хвана в обек-
тива. Запечатал съм 
само сериозния му 
образ. Стопроцентов 
навъсен пащун и дори 
малко отгоре!

Е, вече можех да 
вляза при четирийсет 
и две годишния гене-
рал Амирджан Азизи. Посрещна ме прав нисък и възслаб таджик, на мурга-
вото си лице носеше къса и изтънена брада древногръцки тип. Пък може и да 
не се е бръснал от седмица, тук така ходят и командири, и редови войници. 
А и не винаги брадите им са гъсти. Предварително ми казаха за Азизи, че е 
добър и храбър пилот с пролетени осем хиляди часа. Допреди година и поло-
вина командвал авиацията в рамките на авиационния корпус, но го сменили 
с пащуна генерал Абдул Уахаб Уардак. Не ми казаха причината, оставиха 
ме сам да си я изяснявам. Сега Азизи командва авиационна група (нещо като 
бригада) със седем ескадрили – за Ми-�7, за Ми-�5, за транспортни самолети 
и една президентска, две авиотехнически и една за поддръжка. На последната 
командир е подполковник Мохаммад Есхак.

Извадих смачканата си шапка от страничния джоб на панталона, нахлу-
пих я, козирувах като на по-старши и се представих на генерал Азизи с всич-
ките си минали и сегашни титли. Уважих го. Останахме взаимно впечатлени 
един от друг.

Още с пристигането ми стаята се понапълни с хора. Мнозина искаха да 
видят що за птица им е долетяла и продължително се здрависваха с мен. Па-
гоните на техните старши офицери са с везани жълти звезди като на нашите 
генерали плюс две кръстосани саби. Младшите офицери носят яркожълти 
нашивки. Всички си взеха от моите визитки и ги скътаха надълбоко в разни 
тефтерчета.

Този път предприех специални мерки да запомня с кого ме запознават, 
защото хората обичат да ги отличават. Без притеснение ги молех да си казват 
имената бавно и отчетливо, за да ги запиша. Подполковник Есхак на шега 
им цитира моите думи от първата ни среща, че неграмотните помнят, а гра-
мотните си пишат. Очевидно тази популярна в България фраза бе го впе-
чатлила. Първи записах авиоинженерите полковник Абдул Шафи и Абдул 

Генерал Амирджан Азизи
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Насер. Изненадах Есхак с въпроса си защо не виждам мълчаливия командир 
на Ан-�� Мохаммад Ашраф, когото познавам отпреди. (Имам чувството, че 
тук повечето носят имена Абдул и Мохаммад.) Казах на инженерите, че ако 
някога ме поканят да летя на тяхна машина, ще приема без страх и колебание. 
Комплиментът за надеждността на работата им допадна.

Сега сварих първи да кажа „Басаломати“ с леко повдигната чаша. В 
същия момент полковник Абдул Шафи започна разговор по мобилния си 
телефон. Едва не си разлях чая в бързината да го хвана в обектива. Попи-
таха ме защо толкова държа на тази снимка. Ами защото искам в България 
да знаят, че сте цивилизовани хора и не живеете по дърветата. Отдавна 
съм стигнал до извода, че авиаторите по света имат сходно чувство за ху-
мор – смислено и с подтекст, леко грубовато в изказа, но подчертано доб-
рожелателно.

Всички в канцеларията на генерал Азизи бяха на възраст от 4� до 
44 години. Позволих си волността да ги попитам дали са правени на конвейер 
като самолети и то от една серия. Приеха и тази моя шега. Е, можеха да ми 
станат приятели.

Ожалиха се, че нямат достатъчно изправни самолети. Похвалиха се оба-
че, че до два месеца очакват да получат три самолета Ан-��, два Ан-�� и пет 
вертолета Ми-�7. Такива машини в Русия вече не се произвеждат и вероятно 
ще им ги доставят отнякъде втора ръка. С тях те ще надхвърлят многократно 
сегашните възможности на българската военнотранспортна авиация.

– А пари откъде? – попитах.
– От цял свят ни помагат – уклончиво отвърна Есхак.
Ясно, американците им дават. Преди чакаха от руснаците. Сиромахът 

все гледа някой да му подаде. И ние в България сме на такъв хал. Някога си 
мислех, че е срамно да се преживява от подаяния, но очевидно съм грешал. 
Особено когато става дума за държавата.

Научих също, че имали две сестри пилоти на Ми-�7. Те станали летци 
още от времето на Наджибула. Наскоро по-малката Лайлимо починала при 
раждането на първото си дете и сега другата – Латифа – си стояла у дома 
заради четирийсетдневен траур по ислямските закони. Всички много съжа-
ляваха за нещастието. След месец-два, ако е живот и здраве, щял съм да се 
срещна с полковник Латифа.

Генерал Азизи замина по свои си дела, излязоха и останалите.
Останахме само двамата с Есхак. Той довери, че има само една съпруга, 

но призна, че тя ходи забулена под бурка до петите. Като всеки вярващ мю-
сюлманин и той спазвал законите на исляма.

– Ами украинката? – го боцнах лекичко.
– То е друго!
Азия, че пак Азия!
Имаше шест деца – от три до тринайсет години. Най-голямото му момче 

учеше английски, овладявало компютрите. Дадох своя имейл да пише до 
дома в София.
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Братовият син на Есхак живееше в Полша. Той възнамеряваше да му 
гостува и ме попита дали е нужна виза за София. Отговорих му, че моят дом 
ще е отворен за него и семейството му.

Не се стърпях:
– Съпругата ти, Есхак, у дома ще свали ли бурката?
– Само в стаята за жените.
– Ами когато се храним?
– Че ние няма да ядем заедно! Мъжете и момчетата над десетгодишна 

възраст – в една стая. Жените и останалите деца ще са в друга.
Точно тук ми хрумна лукава идея. Това е единствената клопка, която 

направих на Мохаммад в честното си отношение към него, и задочно го моля 
за прошка. Мисля, че той не се усети. За миг ми стана неловко:

– Как мога да видя децата ти и да ги фотографирам, за да разкажа на 
моите внуци за тях? От съпругата ти не се интересувам, защото съм преду- 
преден, че афганистанците сте много ревниви и можеш да ме застреляш.

Той се засмя, после се замисли:
– Не зная как да го направим. За съжаление нямам кола. У дома не мога 

да те поканя, нашите порядки са други. А и съседите могат да си помислят, 
че водя американец.

– Дори и в цивилни дрехи?
– Да.
Експериментът приключи. Интересуваше ме наистина ли е толкова 

трудно европеец да надникне в афганистански дом. Оказа се вярно. За да не 
се усъмни той в същинската цел на въпросите ми, го попитах:

– А би ли показал на мен и на мои колеги забележителностите на Кабул 
с наша кола?

Той се ококори:
– О, не, не! Ти не подозираш колко е опасно в Кабул за вашите коли!
Признавам, че не очаквах подобно откровение. Но сигурно бе вярно и 

не трябваше да го забравям.
Говорихме си за Афганистан, за миналото и за бъдещето, за тяхната 

авиационна група, за неспиращата война, за безводието. Мохаммад се е ро-
дил съвсем близо до гр. Шейх Али, на стотина километра северно от Кабул. 
Наоколо се издигали планини на три-четири хиляди метра височина. Разказа 
ми за родителите си, за майка си, починала на трийсет и пет години, и за баща 
си, доживял чак (!) до шейсет. Макар и неграмотни, те уважавали знанието. 
Баща му отглеждал стотина овце, но никога не пращал подир тях Мохаммад, 
който растял много дребен и слаб. „Ти учи, сине, учи!“ – му казвал. И той 
учил, на два пъти за една година вземал по два класа. В Шейх Али завършил 
осми клас. Постъпил в немска гимназия в Кабул и заживял на пансион, кога-
то крал Захир Шах вече бил детрониран. През �980 г. го приели в авиацион-
ното училище в Кабул, а след три месеца го изпратили в СССР.

Аз искрено се преклоних пред неговата летателна биография. А пет-
найсет бойни полета на ден в реална война далеч надхвърлят представите 
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ми за човешките възможности. Есхак не остана длъжник. Той разпери ръце 
и с дланите си имитира блюда на везни. От едната страна сложи себе си. От 
другата нареди моите полети на МиГ-�7, сложи званието дагарвол (полков-
ник), почтително добави и бялата ми брада. Накрая скромно предположи, че 
един хазареец може би струва колкото един българин. Не, в случая изобщо 
не беше така. Но започнех ли да му оспорвам, щеше да означава, че не при-
емам неговите любезности. Щях да го обидя. Затова притворно благодарих 
за високото му мнение.

Азия, че пак Азия!
Пред щаба им видях цветна леха, поизсъхнала от летните горещини. Но 

и не бе поддържана старателно, при тях водата никога не спира, под крана до 
циментовата пътека блестеше малка локвичка. Градинката я бяха превзели 
многоцветни слънчогледи, високи далеч над човешки ръст. И разни цветя 
растяха малко по встрани, някои от които отглеждаше и баба ми на село.

Помолих Есхак за разрешение да откъсна за момичетата от нашия кон-
тингент няколко жълти цветчета. Докато избирах по-свежи, подполковникът 
донесе отнякъде и една роза. 

– Мурсаль! – обясни той.
Нещо трепна у мен – в Пирин расте мурсалски чай? Дали няма някаква 

връзка между двете названия?
Близо до щаба им американците бяха наредили десетина пикапа „Форд-

Рейнджър“. На следващия ден предстоеше да им ги разпределят. Сигурно 
бяха от онези �500 автомобила с повишена проходимост, за които обяви 
Асошиейтед прес в началото на юли.

При автомобилите Есхак размени няколко думи със своя американски 
съветник. Дяволът ме дръпна за езика:

– Хазарей, когда твой янки тебя советует, ты всегда смирно стоишь? И 
наверно „слушаюсь“ отвечаешь?

– Болгар, у тебя рот большой, однако и в Болгарской армии есть амери-
канские советники. Правда?

Има, разбира се. Хвана ме натясно. Квит сме! За кой ли път този ден с 
Есхак вдигнахме ръце и ударихме длани.

Общото в съдбата на българската и афганистанската армия е, че някога 
ни съветваха руснаците, сега е ред на американците. Светът е колело, върти 
се. А малките народи нали са все в периферията, световъртежът не ги напус-
ка. Но по всеобщо признание американците подготвят новата афганистанска 
армия далеч по-добре, отколкото германците са се справили с полицията. Но 
то май в цял свят армиите са по-стегнати от полициите.

Работното време на Мохаммад Есхак отдавна изтече. Време ми беше 
и на мен да си отивам. Разделяхме се на няколко пъти с източни маниери, с 
поредните продължителни взаимни ласкателства и пожелания. И пак подхва-
щахме разговора си.

Моето заседяване надхвърли всякакви норми на благоприличие. Преди 
да си тръгне с мен, подполковникът откачи края на пагоните, изсули надя-
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натите шушулки, върху които са извезани жълтите му звезди, и ги пъхна в 
джоба. Чак сега си дадох сметка защо по улиците на Кабул се движат само 
редници. Това е предпазна мярка срещу избирателни нападения от противни-
ци на властта над високопоставени командири.

Есхак вървя редом с мен пеш към портала, тикайки велосипеда си. Този 
ден „афганецът“ се бе развилнял, вихрушки вдигаха стълбове пепел и я хвър-
ляха върху нас. Обръщахме се с гръб, докато отмине.

– Мохаммад, това също ли е твоят любим Афганистан? – попитах при-
видно саркастично.

– Да, Афганистан е и това! – гордо ми отговори той.
Пак си взехме довиждане, този път наистина за последно. Прескочих 

канавката и хванах през изравнения чакъл, върху който щяха да излеят де-
бел бетон за нова самолетна стоянка. Изминах петдесетина метра и нещо 
ме накара да се обърна. Видях афганистанския подполковник, облегнат на 
велосипеда си да гледа след мен.

– Не следи за мной, хазарей! Не вернусь! – и го заплаших с юмрук.
– Нет, болгар, вернешься. Обезательно вернешься! В Афганистане люди 

всегда возвращаются!
И ми помаха с ръка за довиждане.
Отново поех по пътя си. Чакълът под краката ми хрускаше звучно. Ма-

кар да е настлан в слой близо половин метър, през него бяха пробили и израс-
ли ниски и разклонени трънаци с бодли, дълги и остри като игли. Невинаги бе 
сгодно на крачката ми да ги прескачам и често ги мачках с кубинките. Тънки 
и жилави, те отново се изправяха. На тази земя може да оцелее само жилаво-
то. Аз не бях за нея. Нито тя за мен.

* * *
През следващите един-два месеца поразредих посещенията при 

афганистанските авиатори. Отмина лятото, дойде есента, която по-скоро 
приличаше на късно българско лято. Веднъж, докато бродих из източния 
край на летището, поспрях да почина на най-отдалечения афганистански 
военен пост и да пия чай. Там не само ме познаваха, ами ми бяха прияте-
ли и много се радваха като ги посети българският дагарвол-хабарнегар 
(полковник журналист). Докато да ги попитам как е животът и как са ра-
ботите (Четурасти? Хубасти?), звънна телефонът, те скочиха и припряно 
се заеха да подреждат, да почистват и да се обличат. А обикновено мързе-
ливо лежаха върху изнесените на двора легла или играеха на карти. Само 
след минута пристигна с джипа си командващият афганистанската военна 
авиация генерал-майор Абдул Уахаб Уардак – същият, когото са назна-
чили на мястото на таджика генерал Амирджан Азизи. Той завари двама 
по чехли, но това не му направи никакво впечатление. Така им направих 
обща снимка.

В Афганистанската национална армия (АНА) командирите поздравя-
ват подчинените си с „Хаста на баши!“ Буквално преведено означава: „Не 
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се изморявайте!“ 
Но не в смисъл да 
не полагат много 
усилия, а да ня-
мат умора, да са 
неуморими. От-
говорът е: „Зенда 
баши!“ (Жив да 
си!) Но аз никога 
не видях афганис-
тански войници 
да си дават много 
зор. Те не са сил-
но мотивирани за 
участие в граж-
данската война и 
бойният им дух 
не изглеждаше да 

е висок. В боевете с талибаните средно дезертираше една четвърт от бойците 
им. Но съм повече от сигурен, че в една евентуална война срещу Пакистан 
ще се бият настървено като лъвове.

Разговорихме се с генерал Уардак. И той бе съветски възпитаник. Обяс-
них му кой съм, а четирите думи българин, пилот, полковник и журналист ви-
наги са ми отваряли вратите. Генералът ме покани да му гостувам. На такива 
предложения не отказвам, даже ако се наложи, мога и сам да си ги изпрося. 
Разменихме си визитките. Направи ми впечатление, че фамилното му име 
Уардак е в скоби. Попитах го за причината.

– Предпочитам да ми казват Уахаб, защото имената ми са много близки 
с министъра на отбраната Абдул Рашид Уардак. Разбираш ли, нескромно 
звучи моето Уардак.

– А аз как да те наричам?
– Както ти е удобно. Може и Абдул.
Не разбрах на какво дължа този ихтибар. Може би на възрастта и на 

бялата си брада, тук те са на почит. 
На следващия ден на същия охранителен пост ме завари генерал Мо-

хаммад Азам, началник на отдела по авиационна безопасност. Пак намери 
войниците полуголи и по джапанки. Щях да се изненадам от противното. 
Предложи ми да обиколя с неговата кола оградата зад пистата около пус-
тия северен район на летището. Аз чак в Узбекистан ходих, че сега ли ще 
откажа? Всъщност отдавна трябваше да съм го избродил далечния край зад 
пистата.

По всички постове поне половината войници бяха боси. На последния 
пост момчетата показаха на генерала една малка бака готвени картофи с месо. 
Тя трябваше да им стигне за вечеря и за ядене в три часа сутринта, защото са 

Генерал Абдул Уахаб Уардак завари при проверката на поста 
двама войници по джапанки, но това не го впечатли
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в Рамазан и до следващата вечер няма да сложат в уста залък хляб. Освен че 
беше малко, в яденето имаше косми. Генералът извади един и се ядоса. После 
ми обясни, че техният готвач е крадец.

Минахме край сградата, където работи генерал Амирджан Азизи и се 
сетих да запитам Азам колко генерали работят на летището. Получих смай-
ващ отговор – към двайсет и петима.

Докато пътувахме, се разговорихме и на лични теми. Имал една жена и 
единайсет деца. Да са му живи! И той да е зенда баши! Сън не е спал, горкият. 
Знаел ги всички по име и почти не ги грешал. Машалла! А е един дребен и 
слаб! На неговото място и аз ще се изхърбя.

Той ме покани на следващия ден да посетя командира на авиационния 
корпус генерал Дауран, щял да уреди всичко. Само трябвало да отида към 
единайсет часа, заради Рамазана работели до обяд. За първи път да ми хареса 
нещо в исляма.

* * *
Генерал Азам удържа на думата си и успя да ми организира среща 

с четиризвездния генерал-лейтенант Мохаммад Дауран. На дари званието 
му се произнася като туран-джанарал, в буквален превод генерал-капитан, 
сиреч четиризвезден. 

Мохаммад Дауран е широкоплещест, с изправена типично военна стой-
ка, с черни мустаци и запазена коса. Определено изглежда по-едър, отколко-
то бе всъщност. Погледът му излъчваше спокойствие и увереност, а гласът 
му звучеше плътно и равно.

Просторният му кабинет бе добре обзаведен – бюро, голяма и малка 
маса, дивани. Зад генерала, естествено, бяха изправени знамена. Отстрани 
висеше портрет на националния герой Ахмад Шах Масуд. Неговият образ се 
вижда във всяка канцелария, но Дауран дълги години е бил негов сподвиж-
ник. Името Масуд (Щастливия) му е дадено от народа.

На една от стените бе окачена голяма фотография на старинно минаре, 
цялото в орнаменти, леко наклонено като кулата в Пиза. Ококорих се. Ами 
разбира се, че е в Чагчаран, насред Централния планински район. Поизфуках 
се с познанията си:

– Това е в Чагчаран, нали?
Естествено, направих необходимото впечатление. Да дойде някакъв си 

журналист от България и за два месеца вече да знае дори за този невероятен 
шедьовър на строителното изкуство в Чагчаран! С това спечелих окончател-
но генерал Дауран за предстоящото интервю.

Казах му и няколко думи за себе си – къде съм учил, на какво съм летял, 
не пропуснах двете си деца и двамата си внуци. Той пък имал двама синове 
и четири дъщери.

– Много ли ти се струват? – ме подкачи домакинът.
– За нас българите не са малко.
– Я попитай генерал Азам той колко деца има! – Но не дочака реакция 
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от мен и се обърна към седналия до вратата шеф на авиационната безопас-
ност: – Азам, колко са ти децата?

Сконфузеният многодетен баща безмълвно забоде поглед в шарения ки-
лим на пода. Реших да му помогна:

– Вчера ми каза единайсет деца.
Дауран зяпна от учудване:
– Как така единайсет? Седемнайсет са! – И го погледна привидно стро-

го. – Азам, защо скри шестте си момичета?
Сега пък аз се слисах. Че момичетата тук не ги броят за деца, това вече 

знаех, но не бях чувал за такъв рекорд по плодовитост.
Генерал Дауран принципно се съгласи да ми разкаже какво стана с тех-

ните ВВС през последните десет-петнайсет години. Обясних му, че нашият 
военен аташе полковник Митко Троански вече е изпратил молба до тяхно-
то Министерство на отбраната и чакаме отговор. Направих му снимките в 
аванс, защото човек никога не знае какво може да го сполети.

Бегло стана дума, че ВВС са организирани в корпус. Заместник му бил ге-
нерал Уардак, с когото се запознах миналия ден. Третата генералска длъжност 
за началник-щаб още не е попълнена. Колко генерали все пак има на летището, 
защото при нас в кабинета присъстваше генерал Мохаммад Азам, а познавам 
и генерал Амирджан Азизи? На Дауран сякаш му стана малко неприятно, за-
сегнах някакъв болен въпрос. Остана да си го изяснявам по-нататък.

* * *
В афганистанското министерство на отбраната загубиха писмата на 

полковник Троански, с които исках да се срещна с висши военни. А може би 
не искаха това да се случи. Троански изпрати нови писма. Докато чакахме 
отговорите, отново поразредих посещенията си в авиационната група. Така 
измина месец. Неочаквано веднъж срещнах пред нашия щаб генерал Мохам-
мад Азам.

– Защо ни забрави? – попита той емоционално, прегърна ме и допряхме 
бузи. – Ела да ни видиш!

Афганистанците са топъл народ, те се усмихват и прегръщат искрено. 
Чувствах се добре при авиаторите. И още на следващия ден, без да чакам 
второ подканяне, се запътих по тайните пътечки. Не познах занемарения 
преди район. Копторите бяха изринати с булдозер. Висока мрежа с бодлива 
тел отгоре ограждаше самолетната стоянка. Вече щеше да ми се налага да 
минавам през официалните портали. Добре че ме настигна с колата си един 
от американските съветници и ми помогна да се придвижа по-бързо.

Войниците от летищната охрана отдавна ме познаваха и дори ми се 
радваха, защото за всеки намирах добра дума. Като се прибави и униформата 
ми на военнослужещ от ISAF и идентификационната карта, то здрависвания-
та и прегръдките са ми гарантиран пропуск за влизане.

Запътих се към генерал Азам. Пред неговата сграда случайно се натъкнах 
на командващия авиацията генерал Абдул Уардак, с когото се срещнах за първи 
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път на най-източния афганистански охранителен пост. Канеше се да се качва в 
кола с още трима души. Запозна ме със заместника си генерал Саид Асадулла, с 
началник-щаба на президентската ескадрила генерал Абдул Уахаб и с началника 
на секретния отдел генерал Мохаммад Шуайб. Последните двама носеха камуф-
лажни дрехи, докато Уардак и Асадулла бяха в тъмносини униформи от вълнен 
плат, но фуражките им кой знае защо имаха червена околожка.

– О, да, чувал съм, че във вашите ВВС има двайсет и пет генерали – от-
белязах аз привидно съвсем невинно.

– Ние всички сме бивши – сконфузено обясни Шуайб, като посочи 
Уахаб и Асадулла.

Командирът на корпуса ВВС генерал Дауран ми бе казал, че по щат 
имат само трима генерали, и то едната длъжност не е попълнена. Още тогава 
допуснах, че някои от бившите авиационни генерали са на по-ниски длъж-
ности в новосформираните ВВС и неофициално носят някогашните пагони. 
В такъв случай наистина как трябва да ходят? Съвършено правилно Дауран 
си затваряше очите.

Генерал Уардак ме покани да му гостувам. Реших, че преди това трябва 
да си изясня от приятели дейността му по време на размирните години. По-
ловин час ми стигна, за да събера нужната информация. Генералът е пащун. 
Президентът Наджибула го провъзгласил през �988 г. за Герой на народа на 

Само генерал Абдул Уахаб Уардак (крайният вдясно) носи основателно
генералски пагони. На другите трима генерали (от ляво на дясно) – Абдул Уахаб,

Саид Асадулла и Мохаммад Шуайб, им е признато полковническо звание
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Афганистан, но Уардак и група офицери през март �989 г. направили опит за 
държавен преврат. По онова време той командвал ���-ри авиационен полк в 
Баграм и бил във ВВС най-довереното лице на военния министър Шах Наваз 
Танай, ръководител на заговора.

Признавам, че до този момент не знаех нищо за този преврат. Отидох 
при приятеля хазареец подполковник Есхак, за когото знаех, че е служил по 
това време като пилот в тази авиобаза. Той разказа следното:

– Опряха пистолет в челото ми и казаха да избирам дали да отида да 
бомбардирам президентския дворец, или ще убият семейството ми. Излетях 
в южен курс в посока към Кабул и нали е на �0 км, трябваше да го видя 
още от височина �00–�00 м. Аз летях, летях, но нищо не видях. Разбрах, 
че съм се загубил. Командир, ти си пилот и ще ме разбереш, това понякога 
се случва.

Тук Есхак хитро се усмихна, примижа и още повече събра тесните цеп-
ки на монголоидните си очите. Не видял милионния град пред носа на са-
молета?! А там генерал Уардак кръжал с МиГ-��, за да следи кой къде ще 
си хвърли бомбите. Всичко ми стана ясно. Той уж изгубил ориентировка 
и се освободил от бомбите над източната провинция Кунар, после на север 
прехвърлил Хиндукуш и кацнал в Кундуз. Там изчакал да арестуват бунтов-
ниците и после се върнал в Баграм.

След неуспешния преврат министър Танай успял да избяга с Ан-�� в 
Пакистан заедно със семейството и с най-доверените си хора. От затвора 
Уардак бил освободен от муджахидините заедно с другите противници на 
режима, но веднага избягал и се скрил в Мазар-и-Шариф. Когато талибаните 
на свой ред превзели този район, той летял при тях две години, след което 
дезертирал и заминал за Пакистан.

Предстоеше ми да изслушам за тези събития версията на самия генерал 
Абдул Уахаб Уардак, която с положителност щеше да е различна. Но вече 
бях сигурен, че зад привидната идилия в афганистанските ВВС всъщност 
бушуват етническо напрежение и страхотна омраза.

* * *
Военният ни аташе полковник Троански пребори бюрокрацията в афга-

нистанското военно министерство и все пак успя да изкопчи разрешение за 
интервю от командира на корпус ВВС генерал Мохаммад Дауран. Неговата 
настойчивост взе връх. Освен интелигентен, полковник Троански бе и хра-
бър – пак дойде през цял Кабул да ме вземе с колата си, облечен в камуфлаж-
ната си униформа.

Седмица преди това с Троански ходихме да взема интервю от команди-
ра на кабулския �0�-ви сухопътен корпус пащуна генерал Мунир Мангал. 
(Мангал на пащу означава едър човек.) И този път ни съпровождаше пол-
ковник Абдул Разак. Претекстът отново бе да помогне при превода. Хайде, 
първия път не били сигурни как ще се разберем с Мангал на руски. Но гене-
рал Дауран е живял дванайсет години в Москва и Киев. Особеното внимание 
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не ме поласка, а по-скоро затвърди убеждението, че Разак е от службите за 
сигурност. С нищо не показах пред него, че с генерал Дауран се познаваме от 
по-рано и че дори съм бил в кабинета му.

При първото си посещение при генерала преди месец уточнихме кръга от 
въпроси, които ме интересуват. И сега, още с наливането на чая, без никакви 
предисловия и подкани, той разказа биографията си. Етнически таджик. Роден 
е през �95� г. в град Ниджраб недалеч от Кабул, в подножието на Хиндукуш. 
На тринайсет години постъпва във военен лицей, а през �97� г. – в авиационен 
университет. Още при управлението на крал Захир Шах заминава за СССР. През 
�976 г. завършва Военновъздушното училище в град Фрунзе. Следващата годи-
на е назначен за командир на звено, става командир на ескадрила в ���-ри изтре-
бителен авиационен полк в Баграм. Там го заварва Априлската революция.

През �980 г. Дауран е приет за четиригодишно обучение във военната 
академия в Киев в командно-щабен профил, след което отново се връща в 
Баграм. Става командир на гарнизона в Кандахар през �987 г., но наскоро 
след това заминава за Москва на медицински подбор за афганистански кос-
монавт. За полета през август �988 г. е избран пащунът Абдул Ахад Мох-
манд, а Дауран става негов дубльор. Следващата година постъпва в академи-
ята на Генералния щаб на Съветската армия, само няколко месеца преди тя 
да се изтегли от Афганистан.

С идването си на власт през �99� г. муджахидините назначават бившия 
си противник генерал Дауран за командващ ВВС, като залагат на неговата 
лоялност, почтеност и професионализъм. През �997 г. той пак става команд-
ващ ПВО и ВВС, но на войските на Ахмад Шах Масуд. От �005 г. е командир 
на авиационния корпус. 

Генерал Дауран говори много добър руски език, рядко търси подходя-
щата дума, не му пречи и присъствието на полковник Абдул Разак. Но все 
пак упорито избягва миналото и предпочита да говори за днешния ден. Ся-
каш нещо го притеснява.

Истината е друга, и то много човешка. В живота на всеки военен, участ- 
вал в гражданска война, има периоди и епизоди, за които той избягва да го-
вори. Дауран например прескача трите години след �984. На директно от-
правения му въпрос, дали е изпълнявал бойни полети срещу муджахидините, 
отговаря утвърдително. Макар веднага да уточнява, че не е участвал във въз-
душни боеве, нанасял е само удари по земни цели.

В разговора ни генерал Дауран признава, че е бил сподвижник на извест- 
ния муджахидин в продължение на �� години. Но Масуд загина на 9 септем-
ври �00� г., следователно дружбата им е още от времето на правителството 
на Наджибула. Това евентуално би обяснило защо е назначен от муджахиди-
ните за командващ ВВС.

При името на Масуд генерал Дауран видимо се оживи. Бил необикно-
вен човек. Воювал заради принципи, а не за собствена изгода. Бил лоялен и 
не обичал продажниците. Изслушвал предложения, доверявал се на подчи-
нените си, не опекунствал при изпълнението на поставените задачи. Преди 
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операция лично оглеждал района от вертолет, за да вземе най-правилното 
решение. Имал силно развито чувство за справедливост, за бойно другар- 
ство и усет към шегата. Безкомпромисно воювал с враговете на Афганистан. 
Дауран обаче премълчава, че през �98�–�984 г. той е сключил споразумение 
със съветското командване за примирие, че накрая са водени преговори за 
безпрепятствено изтегляне на 40-а армия.

Всъщност първата цел на разговора ни с генерал Дауран бе да се изясни 
какво стана с афганистанските ВВС, след като руснаците си отидоха.

– Когато през �99� г. станах командващ на ВВС, ние притежавахме 
400 самолета и вертолета. Разполагахме с най-мощната авиация в региона, 
защото руснаците бяха щедри. Тогава имахме девет авиационни полка и три 
отделни ескадрили с ранг на полкове.

Муджахидините не успели да обединят народа. Възникнали междуособи-
ци. Хекматиар веднага започнал в Кабул война срещу бившите си съюзници. 
Дауран последвал Масуд в Панджшерската долина, в Мазар-и-Шариф, после в 
североизточната провинция Тахар. Ако нещо е сигурно, то е, че генералът ни-
кога няма да напише мемоари, най-вече да не рови стари рани. А би било инте-
ресно да се узнае как и защо Масуд е загубил още в края на �995 г. всичките си 
МиГ-�� и Су-��, което предопределя падането на Кабул. Как под ръководството 
на Дауран през �998 г. е изградена ефективна ПВО, която за кратко време сваля 
осем талибански МиГ-�� и Су-��? И „ВВС на Достум“ по това време вече не 
съществуват, но как се стопяват неговите 60 изтребителя МиГ-�� и Су-��? Не-
обяснимо е защо командващият достумовските ВВС генерал Хафизулла избягва 
при талибаните със Су-��. Командващият тяхната авиация генерал Юсуф Шах и 
неговият заместник Джамил пък преди това са при Масуд.

– Гражданската война е страшно бедствие! – обобщи генерал Дауран, 
вероятно това е причината, поради която не е любимата му тема. – Тя изпра-
ви брат срещу брата, приятел срещу приятеля.

След �00� г. победителите направили най-доброто – не потърсили мъст. 
Каквото било – било! Пристигнали техни бивши пилоти и противници даже 
от Пакистан, приели ги отново на служба.

– Редовият личен състав за нищо не е виновен! – бе категоричен гене-
ралът.

Отворих дума и за етническия състав. Дауран е таджик, заместникът му 
полковник Надер е узбек, началник-щабът генерал Барат (два пъти Герой на 
народа на Афганистан) е пащун, а генерал Саид Асадулла Ошеми е арабин.

– Опитваме се да преодолеем различията! – увери генералът. – Не твър-
дя, че сме успели, много рани си нанесохме едни на други, но се опитваме. 
А че не сме еднакви, дори е хубаво, като букет, в който има различни цветя. 
Или като килимът в тази стая.

Разговорът бегло засегна това увеличение структурата на корпуса. Ге-
нералът се ограничи да каже, че засега тя включва само авиация. В близките 
години няма да са в състояние да изградят радиолокационна мрежа. Според 
него имат три летателни ескадрили – вертолетна, транспортна и президент-
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ска. Не разпитвах за подробности, защото от висши афганистански офицери 
вече знаех, че корпусът включва в състава си две авиационни групи: при 
генерал Амирджан Азизи са седем летателни и технически ескадрили, а в 
бригадата на полковник Залмай са шестте ескадрили за логистика, инженерна 
дейност, свръзки и поддържане на летището.

Леко се поразминаха и цифрите за летците. Според генерала те са 
�00–�50. В корпуса чувах други цифри: ��0 вертолетчици, ��0 транспортни 
и �07 изтребители. Дауран не е от хората, които ще излъжат. Може би има-
ше предвид само пилотите, без да включва бордните техници и инженери. 
Но дали се броят и онези около 50 летци, които са дипломирани, но изобщо 
не летят? Тук няма военна тайна, а по-скоро колко летци са приковани към 
земята. За човешки съдби ставаше дума. На афганистанските пилоти болката 
е като на българските им колеги – нямат на какво да летят.

– Няма да кажа колко машини имаме, предполагам, че си ги преброил 
отдавна! – се усмихна добродушно и донякъде съучастнически Дауран.

Вярно е, преброил съм ги. Те са разположени покрай рульожната пътека 
между гражданската част на летището и стоянката на ЦРУ. Обикновено там 
се виждат четиринайсет вертолета Ми-�7 и Ми-�5, три учебни Л-�9, както 
и пет самолета Ан-�� и Ан-�6. Рядко лети по някой от тях. Тези машини са 
оцелели в Северен Афганистан и в Таджикистан. Само един вертолет е на-
следство от талибаните, защото в началото на операцията през �00� г. пър-
вата работа на американците била да ударят летищата.

На разговора с генерал Дауран присъстваше и началникът на разузна-
ването на корпуса подполковник Сабур, за когото съм чувал, че някога е бил 
генерал-лейтенант. Когато талибаните превзели по-голямата част от Афга-
нистан, той прелетял в Термез (Узбекистан) с един Су-��. Негови колеги 
откарали там два Л-�9 и три МиГ-��. Неотдавна се свързали с узбекските 

Ан-26 и Ан-32 на стоянка
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власти, изпратили комисия, която да оцени състоянието на машините. Един- 
ствено Л-�9 можели да бъдат възстановени – след ремонт щели да имат ре-
сурс съответно 4 и 5 години. Липсвали обаче пари.

Някъде чух също, че на летището в град Хост на границата с Пакистан 
има 45 нови транспортни Ан-�� едва с по �–� ч нальот. Генерал Дауран пот-
върди този факт. Те са изоставени там заради леки повреди, предимно след 
обстрел. Впоследствие не намерили време и условия за ремонта им. После 
талибаните продали като скрап повечето от тях в Пакистан. Скоро и там хо-
дила комисия, намерила само �6 машини, за съжаление не ставали за нищо.

Преди две години ремонтирали в Русия три Ан-��, два Ан-�6, три Л-�9, 
осем Ми-�7 и шест Ми-�5. Сега американците са заявили за тях резервни 
части в Русия.

Наскоро �4-членна комисия от американските ВВС посетила корпуса и 
в продължение на цял месец обстойно се запознала с всичките им основни 
летища – Кабул, Джелалабад, Гардез, Кандахар, Шинданд, Херат и Мазар-и-
Шариф. Видели затрудненията им и заявили готовност да им окажат всест-
ранна помощ.

В авиационния корпус се надявали да приключат успешно и преговори-
те по закупуване от Чехия на шест вертолета Ми-�7.

Домакините чуха за първи път от полковник Троански, че българска 
фирма е посредник в сделка за доставяне в Афганистан на три самолета 
Ан-�� в много добро състояние. Зарадваха се.

Командирът на корпуса изреждаше планове и намерения Афганистан отно-
во да изгради силни ВВС. Например догодина с подкрепата на американците да 
открият в Шинданд (близо до Иран) учебен център с две ескадрили – транспорт-
на и вертолетна. Както и да придадат в оперативно подчинение на четири военни 
области – Кандахар, Херат, Мазар-и-Шариф и Гардез (Кабул е петата) по десет 
вертолета, с които бързо да транспортират сухопътни поделения за борба с от-
делни терористични групи. Малки отряди от по стотина души пък да поддържат 
летищата в Джелалабад, Хост, Нимроз, Шибирган и Кундуз. Идеите на генерала 
са добри и навярно ще намерят разбиране и поддръжка у американците.

– Защо на Афганистан са му нужни силни ВВС? – го попитах, а после 
леко го провокирах. – Да не се готвите да воювате с Пакистан?

– Войната не е средство за решаване на спорове. С Пакистан няма да 
се бием, дори и да сме по-силни от тях. Колкото и да ни е зле авиацията, 
миналата година след голямото земетресение там изпратихме четири наши 
вертолета да ги подпомогнем.

По време на разговора генерал Дауран твърде често казваше „наши-
те американски приятели“. Той, руският възпитаник, живял и учил в СССР 
много години, трезво е оценил сегашните реалности. В името на Афганистан 
навярно е готов да сключи договор дори и с дявола. А в момента никой не е в 
състояние да спомогне за възраждане на афганистанските ВВС освен САЩ. 
Друг е въпросът защо ще го направят. И още по-важно – каква ще е цената. 
Защото СССР го вършеше в името на една идея и се провали, като това уско-
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ри и собственото му разпадане. Сега е дошъл ред на други. Интересно какъв 
ще е резултатът. Но никой няма да спечели от нов провал в Афганистан.

След интервюто при Дауран полковник Троански отпътува към посол- 
ството, а на мен ми дадоха офицер да ме съпроводи до техния портал. Пред-
полагаше се, че оттам по края на летището ще се прибера в нашия лагер. Мо-
ите планове бяха други. Имах още много работа да свърша. В чудо се видях, 
докато се освободя от „опашката“. Добре че познавах отлично района.

Най-напред отидох при заместник-командващия авиацията генерал Саид 
Асадулла Ошеми – арабин на 47 години, завършил военновъздушно училище в 
Краснодар (СССР) през �984 г., после в Луговая преминал на МиГ-��. Военни 
летци са баща му и брат му. (Името Асадулла означава „Лъв на Господа“.)

След срещата с генерал Дауран ме интересуваше преди всичко какво са 
правили афганистанските военни по време на гражданската война. Авиацията 
им е била разпокъсана между президента Рабани, Хекматиар, Достум, Масуд 
и талибаните. Избивали са се взаимно, преминавали са със самолетите си от 
един лагер в друг. Случайно бях намерил в една канцелария да работят двама 
бивши пилоти – таджик и пащун. Някога били приятели, служили в една ескад-
рила в Баграм, но по време на гражданската война се срещнали във въздушен 
бой. Познали се по гласовете. Въртели виражи и лупинги, стреляли и се ругали 
до прегракване. Като свършили снарядите за оръдията и намаляло горивото, се 
разделили. Попитах: „Ами ако някой от вас беше убил другия, нали сега един от 
вас нямаше да е тук?“ Таджикът скочи на секундата: „Него нямаше да го има!“. 
Пащунът го прекъсна: „Не, той щеше да е убитият!“ Едва ги разтървах.

Генерал Асадулла твърдеше, че останал верен на правителството на Ра-
бани. Когато авиацията на узбека Достум започнала да бомбардира Кабул, 
той свалил два негови изтребителя МиГ-�� и Су-��. По този повод бил про-
възгласен за Герой на народа на Афганистан.

– Вечерта приятели ме попитаха защо не се усмихвам. Отговорих им, че 
сърцето ми не се усмихва. Аз убих сънародници! Ако бяха пакистанци, щях 
наистина да се веселя.

Генералът арабин като истински афганистанец свирепо мразеше пакис-
танците. Злините идвали от тях. Но той бе убеден, че американците и англи-
чаните най-после са прозрели, че те не са искрени и ги използват за своите 
си интереси. Войната между Афганистан и Пакистан била въпрос на време. 
Рано или късно трябвало да стане обединението на пащуните.

– Сега във ВВС служат ли заедно бивши противници? – го попитах при-
видно незнаещ. 

Той ми посочи седящия до мен брадат афганистанец, назова го подпол-
ковник Гулабдин и добави, че някога летял на МиГ-�7 и на МиГ-��. Воювал 
на страната на Достум, но сега дошъл с молба да го назначат на сержантска 
длъжност, за да може да изхрани семейството си. Веднага безцеремонно го 
препитах за МиГ-�7, помнеше го още. 

Саид Асадулла бе добронамерено настроен към руснаците. Разбираемо 
е, защото те са го направили авиатор. Разказа как новият им американски 
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съветник проявил ревност, когато го заварил да разговаря с дошли в Кабул 
руски пилоти. На което Асадулла му казал: „Ние сме живели с руснаците 
осемдесет години, а с вас сме само от четири. Като изкараме и с вас заедно 
осемдесет години, тогава ще е друго!“

* * *
Когато отидох при генерал Абдул Уахаб Уардак, той вече ме очакваше. 

След интервюто с генерал Дауран загубих интерес към сегашното състояние 
на афганистанските ВВС. С Уардак исках да си говорим единствено за тях-
ното близко минало, за живота изобщо и да чуя неговата версия за участието 
му в опита за преврат срещу президента Наджибула.

Този 5�-годишен пащун определено води пред мен по точки в биография-
та си. Първо, на униформата си носи лентички за �� ордена, каквито аз нямам. 
Има единайсет деца – петима синове и шест дъщери, отделно десет внуци. Тре-
то, пролетял е почти три пъти повече часове във въздуха. Нямам амбиции да го 
стигам, най-малкото ми е късно. А и за щастие при нас няма война.

Върху библиотечния шкаф зад гърба на Уардак стоеше снимка, правена 
преди три месеца – по средата бе извисил исполински ръст неговият съи-
менник и министър на отбраната генерал Абдул Рашид Уардак, отдясно бе 
застанал генерал Дауран, а от лявата му страна самият генерал Уардак със 
златната звезда на Герой на народаа на Афганистан. От някогашните герои 
са загинали четирима, оцелели са той и началник-щабът на корпуса генерал 
Мохаммад Барат.

Уардак е роден през �955 г. в пащунски анклав край северния град Ба-
глан, по средата между Кундуз и прохода Саланг в Хиндукуш. От VII до 
XII клас учил във военно училище. През �974 г. заминава за СССР, където през 
�978 г. завършва военновъздушното училище в Краснодар. Лети на МиГ-��.

Не ми стана съвсем ясно как в деня на Априлската революция през 
�978 г. генерал Уардак е летял с МиГ-�� над Кабул, би трябвало още да е 
в СССР. По неговите думи от военния район Дарульаман го посрещнали с 
четирицевна зенитна картечница и улучили самолета му. Двигателят се запа-
лил. Уардак катапултирал, машината паднала само на половин километър от 
него. А той връхлетял на дърво, счупил си двата крака и почти три месеца 
изкарал по болници.

Уардак направил бърза кариера – от лейтенант през �978 г. за десет го-
дини станал генерал и командир на ���-ри изтребителен авиополк в Баграм. 
Макар и началник, летял много. Дообед изпълнявал по двайсетина кацания с 
младите пилоти, после отивал на бойни задачи.

Без да го насочвам, разговорът ни сам стигна до участието му в загово-
ра. От арестуваните общо пет хиляди души пред съда изправили само осем- 
стотин. Сред тях били двайсет летци и петдесет авиоинженери. Заплашвала 
ги смъртна присъда. Осъдили ги обаче по на двайсет години затвор.

– Ние искахме това, което стана по-късно – да спре братоубийствената 
война. Не бяхме предатели! Настоявахме за политическо решаване на кризата.
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Генералът пропусна да разкаже за живота си в Мазар-и-Шариф, след 
като муджахидините го пуснали от затвора, и за службата си при талибани-
те. Той наистина живял няколко години в Пакистан. Там го заварила �00� г. 
Десет хиляди души в Пешавар го избрали за депутат в първата Лоя Джирга. 
После станал съветник на военния министър. Някога членувал в Народно-
демократичната партия на Афганистан (НДПА), но сега е деполитизиран и 
то не само на думи, не иска дори да слуша за партии. Вече втора година е 
командващ авиацията в рамките на корпуса.

Реших да хвана бика за рогата:
– Защо махнаха генерал Амирджан Азизи и поставиха теб?
Той ме изгледа втренчено, без да отговори. Но аз знаех отговора:
– Защото таджиките владееха скандално много командни длъжности в 

авиацията ви? И направиха реверанс към един пащун?
Всъщност тенденцията за заемането от по-оправните таджики на пове-

чето командни длъжности възпроизвежда грешката на Априлската револю-
ция, която изолираше най-големия пущунски етнос. 

Въпросът ми улучи право в десятката! Прочетох отговора в очите на 
генерала. Той не издържа и се усмихна. Разбира се, че не обича таджиките.

В кабинета на Уардак като задължителна част от интериора висеше 
портретът на националния герой таджика Ахмад Шах Масуд, наложено е от 
преобладаващите в управлението таджики. Пащуните по принцип не обичат 
Масуд и го обвиняват, че по време на гражданската война защитавал интере-
сите преди всичко на сънародниците си таджики.

Не се стърпях и безцеремонно запитах:
– Какво мислиш за Масуд?
Той моментално контрира:
– Какво очакваш да чуеш от пащун за таджик?
Генерал Уардак не каза нищо, само попита. Наистина не очаквах да чуя 

нищо добро, а ми се искаше. Всички в Афганистан говорят, че трябва да 
живеят като братя, без значение от какви етноси са. Но не го умеят. Нямат и 
нагласата. Май не го и искат.

– Абдул, какво ще стане, ако войските на ISAF сега си отидат?
Той бе готов с отговора си:
– Това не бива да се случва! Веднага ще започнем да се бием. Този път 

сигурно пащуни срещу таджики и няма да ги гоним до Хиндукуш, ами ще ги 
издавим в Аму Даря. Аз например зная точно кои двама души лично ще убия. 
Силите на ISAF трябва да стоят тук �–� поколения, докато клетвата за мъст 
се забрави.

Бях поразен от неговата ярост. Помълчахме и двамата. После го попитах:
– А защо всъщност се биете?
– Ние, афганистанците, сме прости хора, нещо ни липсва. И от немотия 

се бият нашите хора, и от завист, и от злоба. От безизходица! Плащат им.
Злобата бе на път да обземе и мен:
– Как няма да ви гони немотията при толкова войни! И с толкова много 
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деца! Ти си с единайсет, генерал Азам пък е със седемнайсет. Нали всяко 
иска да яде, да бъде облечено, да ходи на училище...

– Ислямска традиция! – отвърна неочаквано кротко генерал Уардак. И не-
очаквано ме слиса: – А ти знаеш ли, че едно от децата ми учи във Франция?

Не знаех. Нито пък ми бе ясно как го издържа финансово.
Наближи обяд и се наканих да си тръгвам. Уардак ме покани да обядвам 

с него. Знаех какво ще последва, но не отказах. Прекомерно гнусливите не 
бива да сядат с афганистанци, но аз след толкова плюскане с тях отдавна 
претръпнах. Убеден бях, че като се върна в София моята Марго ханъм бързо 
и безапелационно ще ме вкара в пътя.

От генералския кабинет се влиза в малка стая, където може да се храни и 
почива. На масата нямаше покривка, а чиста кафява мушама. Предварително 
бях убеден, че менюто ще е традиционно като при сухопътния генерал Му-
нир Мангал. Познах. Супата бе овнешка. Не зная как я правят, но е гъста. И 
се сърба звучно от лъжицата, за да се покаже колко е вкусна. Признавам, че 
нито веднъж не успях да го докарам на звук. Просто съм един задръстен от 
комплекси европеец и почти се притесних, че не се вписвам съвсем сполуч-
ливо в обстановката. Малко ми дойдоха четири месеца, това е. След супата 
си сипахме от една чиния по няколко късчета месо, в друга бе оризът. Аз 
скромничех по много причини. По едно време Абдул забеляза притесненос-
тта ми и с вилицата си прехвърли от своята отдавна начената чиния няколко 
мръвки допълнително в моята. Гост му бях, редно бе да се погрижи за мен. 
Кремът бе само една чинийка, а не можех да му откажа компанията. Той под-
хвана от едната страна, аз от другата и накрая срещнахме лъжиците.

Поприказвахме, похапнахме, дойде време да си тръгвам. То не бяха лю-
безности, то не бяха салтанати! В кабинета влязоха и други офицери. Преди 
да изляза, се сетих да обясня, че българи и пащуни имаме далечна родствена 
връзка в древността, някакви братовчеди се падаме. Моята вест определено 
ги зарадва. Хубаво е да знаеш, че имаш много роднини по света, особено по 
Европата. Давах им основание да има с кого да се гордеят.

Не носех фотоапарат и с генерал Уардак се уговорихме утре, макар да 
е почивен ден, пак да го посетя. Особен интерес предизвикаха у мен цветята 
на прозореца му.

На следващия ден, докато се носех към генерал Уардак, прекосих цялата 
стоянка на гражданските и афганистанските военни самолети. Минах и пок-
рай един тъмносин руски Ан-7�. Отдавна му бях хвърлил око. Отидох и се 
представих: Ами аз съм такъв и онакъв, а вие бивши руски военни пилоти ли 
сте? Е, само след пет минути дори седнах на лявата командирска седалка.

Самолетът бе с арменска регистрация. Единият от пилотите преди двай-
сет години бил командир на звено Ан-�6 тук, в Кабул, по време на войната. 
Базирали се в северозападния район на летището.

Сега прекарвали имущество на холандците до Таринкот, на стотина ки-
лометра северно от Кандахар. Ей Богу, не бях ходил там, а много отдавна ми 
се щеше! Впрочем аз съм любопитен човек и ми се иска да вкуся от всичко. 
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Та въпросът ми беше дали е удобно някога да летя с тях. Няма проблеми, ми 
отговориха. Оставаше да попитам кога ще е възможно, а дали не може още 
днес. Само че далечният ми братовчед пащунът генерал Уардак ме очакваше, 
а не е добре да се лъжат близки хора. Накратко – днес изпуснах момента.

Петъчният ден е почивен за афганистанците, затова заварих Уардак в 
дълъг до колене снежнобял пероханотонбон. Той бе на работа, защото тряб-
ваше да изпрати един Ан-�� с хуманитарна помощ за Меймане в Североза-
паден Афганистан, където също не съм ходил. Още вчера се бях прицелил в 
този рейс, но не ме огря. Американските съветници щяха сега да присъстват 
на товаренето, а може би и да придружат екипажа. Късно бе да съжалявам, 
че не отидох в Таринкот с руснаците.

Генералът бе надянал върху пероханотонбона европейска жилетка. По-
молих го да я свали заради снимките. Отдолу на красива каишка през рамото 
носеше жълт кобур с „Макаров“. Направих снимки и на него, и на цветята 
му. Зеленото пълзящо растение не ме впечатли, но мушкатото не бе за из-
пускане.

– О, това е джирибан! – възкликна Абдул от изненада, когато му казах, 
че и моята майка в България го отглежда.

Пътем бях откъснал от аерогарата няколко цветчета невен.
– Шабо! – безапелационно отсече далечният ни братовчед.
Фотографирах и букетите с изкуствени цветя във вазите, които красяха 

кабинета му. В Кабул те са много разпространени. А вчера, докато обядвах-
ме, видях в малката стаичка нещо почти кръгло от картон с диаметър две 
педи, цялото обкичено с изкуствени цветя и разни шарени хартийки, което 
има лента за окачване на врата. Такива шарени финтифлюшки вече бях виж-
дал и при генерал Азизи.

– А, това е вместо тържествени венци от цветя! – ми обясни генерал 
Уардак.

Окачвали ги по време на ритуали: при повишаване в звание и длъжност, при 
награждаване и при разни други тържествени случаи. При първия удобен случай 
ще си направя снимка с такова нещо. Заслужил съм го с любопитството си.

* * *
Наближаваше денят за отлитането за България. Уж гледах всичко да 

свърша предварително, но в последните дни винаги изниква много работа. 
Пак сколасах да отделя време да отида при афганистанските авиатори. Имаха 
тържество – откриваха нов голям хангар, кулата си за ръководство на поле-
тите и новата самолетна стоянка. Рязане на ленти, интервюта с журналисти, 
телевизия... За момент да ме увлече професионалната журналистическа тръп-
ка, но останах настрани. Предпочетох в това време да си направя снимки за 
спомен с подполковник Мохаммад Есхак и с американските съветници Рон 
Уърнър и Боб Хартнет.

Най-сетне успях да се срещна и с митичната афганистанска пилотка 
полковник Латифа. „Много смело момиче е Латифа!“ – ми бе казал генерал 
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Амирджан Азизи още преди три месеца. В интерес на истината всички афга-
нистански авиатори се изказваха добре за нея, но признаваха със снизходи-
телни намеци, че тя е полковник единствено заради пола си. Един вид бонус. 
Същевременно единодушно твърдяха, че починалата є сестра Лайломо била 
още по-чаровен и добър човек.

През изтеклите четири месеца Латифа се превърна за мен в мит. Имаше 
момент, в който се чудех дали тя наистина съществува. Приятели от София 
ми дадоха надежда, че ще я открия. Успели да намерят информация за нея в 
интернет.

Веднъж за минутка с полковник Латифа се засякохме при генерал Саид 
Асадулла, кожената є пилотска полушуба ми подсказа, че е тя. Завари ме в не-
говата канцелария, остана права до вратата и размени няколко бързи реплики с 
генерала. Не бе прилично да прекъсна разговора им. Докато сваря тактично да 
попитам Асадулла коя е тази жена, тя изведнъж се измъкна. Успях все пак да се 
срещна с нея благодарение на Мохаммад Есхак. Той ми стана и преводач.

Латифа също си спомни за бегло разменените ни погледи при генерал 
Асадулла. И се поласка от настойчивостта ми да я открия. Струваше си уси-
лията. Жена военен пилот в консервативния ислямски Афганистан? Премно-
го екзотично, за да е възможно.

Тя беше облечена в същия костюм като при генерал Асадулла – раирани 
в бежово и светлокафяво сако и панталон, дълга черна полушуба, носеше 
черни очила. Откритото от бялата є фаранджа широко лице веднага подсказ-
ваше, че не е пащунка или таджичка. Оказа се узбечка, дъщеря на военен ле-
кар, който винаги поддържал двете си момичета и страхотно се гордеел с тях. 
На два пъти в училище тя вземала за една година по два класа. През �99� г., 

Полковник Латифа е призната за храбър пилот на вертолет
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още по времето на Наджибула, постъпила в авиационното училище в Кабул. 
Това станало две години след изтеглянето на руснаците. Летяла на вертолети 
Ми-8 и Ми-�7. Латифа не обича да си спомня за онова време. Наложи се 
подполковник Есхак да говори вместо нея. Рискувала като всеки друг пилот. 
Веднъж машината є попаднала под силен обстрел от тежки картечници, кога-
то преминавала над прохода Тера край град Гардез в близост до границата с 
Пакистан. Видяла цъфтящите пробойни по обшивката на кабината и се прик-
рила зад страничните брони на пилотската седалка.

Дошлите на власт муджахидини забранили на Латифа да излиза от дома 
си. По-късно обаче є разрешили дори да лети. След четири години талибани-
те на свой ред също є наложили забрана да излиза. Но щом се поуталожило 
положението, тя заминала за Пакистан с цялото си семейство. Останали там 
три години.

От две години Латифа е семейна. Беше ми крайно интересно да науча 
как се е омъжила тази извънредно еманципирана жена. Очакваше ме леко 
разочарование. Решението да се задоми за военен лекар го взело семейство-
то є. По същото време бъдещият жених специализирал в Турция. Във всеки 
случай є дали възможност да се запознае и общува с него цели три месеца. 
По телефона, разбира се. За Афганистан това е извънредно напредничаво и 
цивилизовано.

През април тази година Латифа родила дъщеричка. Нарекли я Малолай 
на името на една тяхна национална героиня. По време на войната с англича-
ните за независимост през �9�9 г. тя загинала в нощта след сватбата си със 
знаме в ръка. Така името є станало символ на силна и храбра жена.

– Не искам да имам повече деца! – бе категорична Латифа. Щели да є 
попречат на кариерата като военен пилот. – Но се надявам Малолай да израс-
те здрава и умна, за да стане космонавт. Да е нашият втори космонавт!

На сбогуване помолих Латифа да свали очилата. Погледна ме с кафяви 
и уморени очи. В тях имаше стаена болка и горест. Тя не се гордееше, че 
е единствената жена военен пилот в родината си, че е символ на цялото си 
поколение. Повярвах в нейната искреност, когато по време на разговора ни 
ме попита как може да емигрира в България. В Афганистан дори живите сим-
воли живеят трудно и бедно. 

* * *
В деня преди да отлетя за България, ходих да се сбогувам с афганистан-

ските авиатори. Почнах от генерал Мохаммад Азам, после си взех довиждане 
с генерал Амирджан Азизи. Последен прегърнах Мохаммад Есхак. На него, 
единствения хазареец на летището, му предстоеше след месец да замине на 
обучение в САЩ за година и половина. Сияеше от радост, беше горд, че ще 
защити честта на народа си. Подарих му визитник, за да не държи визитните 
си картички в насипно състояние. И ключодържател с миниатюрен компас 
му връчих. Показах му как в левия джоб на ризата през всичките четири ме-
сеца носих ключа от дома, за да не забравям, че там ме чакат. Поръчах му с 
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компаса винаги точно да определя накъде е Афганистан, както аз никога не 
се колебаех да посоча къде е България. Корав хазареец е Есхак, прегърна ме 
и замря, навярно за да не видя напиращите сълзи в очите му.

Десетки други приятели заръчаха да не ги забравям.
Специално издирих старши лейтенант Нур Хасан Саафи. Съвсем в нача-

лото на познанството ни го бях попитал какъв е по народност. Отговори ми с 
апломб: „Най-истински афганистанец!“ Аха, пащун значи, те се имат за кайма-
ка на Афганистан. С него се запознах наскоро и не бях успял да си поприказ-
вам достатъчно. А много държах, защото той единствен от афганистанците се 
изказа пред мен в подкрепа на президента Хамид Карзай. Никой на летището 
не говореше по-бързо и по-правилен руски от Нур Хасан, дърдореше го като 
картечница. Той бе на �7 години, летял на Л-�9 и на Су-��. След разпадането 
на армията от ударите на талибаните скитал няколко години без семейството 
си из Европа, най-продължително работил в Англия и Норвегия. Сега бе ръко-
водител-полети, английският му също бе много добър. „Нашият пащунски език 
е много труден. Който го говори, няма проблем да научи всеки друг.“

Национализмът на Нур Хасан не бе типично афганистански, защото той 
не мрази другите етноси. Животът в Европа е оставил у него траен отпе-
чатък, облагородил го е. Посочи ми седящите до него двама таджики и заяви, 
че са му сред най-добрите приятели. Ако все пак ненавижда нещо до дъното 
на душата си, това е пакистанската държава. Според него тя е виновна за 
всичките беди на родината му. Правителството в Исламабад се страхувало от 
своите пащуни и белуджи, затова придавало на национализма им религиозен 
характер и ги насочвало навън. Неслучайно на пакистанска територия близо 
до границата имало осем хиляди медресета (духовни училища) средно с по 
двайсетина ученици. Това съставлявало фанатизирана армия от �60 хиляди 
души, готови да умрат по нечия заповед.

Нур Хасан цитира едно изказване на пакистанския премиер Наваз Ша-
риф отпреди десетина години. Когато правил отчет за дейността си в техния 
парламент, той публично заявил: „Аз разбих армията на Афганистан без вой-
на и осигурих на Пакистан хиляда години спокойствие.“

– Ако американците наистина искат Афганистан отново да стане силна 
държава, а те самите тук да бъдат уважавани и да не ги убиват, ще трябва да 
обуздаят Пакистан! – бе категоричен старши лейтенантът. – Всички ще им 
бъдем благодарни.

– В противен случай?
– В противен случай ще повторят грешките на руснаците. И ще споделят 

тяхната съдба.
Нур Хасан наля по чаша чай и, след като отпи, попита:
– Разбирам, че си ни приятел. Кажи тогава как го виждаш Афганистан? 

Ама честно!
– Видях, че Бог не ви е дал най-добрата земя, но с валежите не е толкова 

зле, сухо е само лятото. Вие сами сте виновни за хала си. Къде са ви язовирите? 
И електроенергия ще имате от тях, и вода за пиене, и за напояване ще стигне.
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И му показах на картата върху стената реките Херируд, Хилменд, Фа-
рахруд, Банди-Амир и Пули-Хумри, които преминават стотици километри през 
планините, преди да излязат в полето, и събират много вода през пролетта.

– Спрете да мислите за войни! Станете една спокойна страна, където да 
може да се инвестира. Вземете заем от световни банки за тези строежи. А 
водата ще я пускате на съседите си срещу петрол!

Афганистанецът се съгласи. И ми разказа как в източната крайгранична 
провинция Кунар пакистанци убили трима турски инженери, защото отклонили 
за местни цели някаква малка рекичка и тя престанала да отива в Пакистан.

И нали събеседникът ми искаше истината, дяволът ме дръпна за езика 
да му я кажа:

– И по-малко деца, Нур Хасан, за да можете не само да ги отгледате, 
но и да ги образовате. Английски и компютър! Кой ще инвестира средства 
в страна, където деветдесет процента от населението е неграмотно? Има до-
статъчно ефективни контрацептиви!

Изрекох му го съвсем назидателно, но в отговор той се засмя гръмоглас-
но. И ми разказа, че когато живял в Англия, случайно гледал по телевизията 
предаване за Афганистан. Репортерката попитала една афганистанка с десе-
тина деца защо не ползва презервативи. На което жената отвърнала с въпрос: 
„Ако ядеш с презерватив на езика, ще усетиш ли вкуса на яденето?“

Разделихме се с тази шега.
Със слизането от кулата за ръководство на полетите на входната вра-

та повторно през този ден срещнах подполковник Мохаммад Есхак. Той бе 
първият афганистански военен, с когото се запознах преди четири месеца. 
Съдбата пожела кръгът да се затвори с него. Благодарих є.

Прекрачих портала. Този път за последно. Нямаше защо да се обръщам, 
знаех, че оставям тук много приятели.
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ЧЕРНИ СТРАНИЦИ
ЗА ЖЕРТВИТЕ НА КОАЛИЦИЯТА

Това са най-трудните страници за писане в тази книга и навярно най-
тягостни за четене. Но без тях човек може да остане с впечатление, че во-
еннослужещите от контингентите на �8 страни са си направили екзотична 
екскурзия до далечен Афганистан.

Не е съвсем така. В лагера беше нормална гледка всички национални 
флагове да бъдат спуснати до средата на пилоните в знак на траур.

Всеки контингент имаше правото да обяви загубата или да я премълчи, 
на ритуала за изпращане на тленните останки дали да покани останалите ко-
леги или това да стане в техен тесен кръг. 

За самоубийствата научавахме съвсем дискретно. Най-напред сло-
жи край на живота си един холандец и го изпратиха тихомълком. Стори ни 
се странно, защото животът тук не може да породи такава причина. Моят 
съквартирант Теодор Ников с цялата си груба прямота на военен полицай 

Често в лагера на летището в Кабул флаговете бяха спускани
до средата на пилоните в знак на траур



��9

отсъди: „Само онази мръсница, жена му, ще е виновна! Кой знае какви ги 
е надробила к... и момчето не е издържало, нейната...“ Не че Тео познава-
ше въпросната холандка, но той като заклет ерген във всяко зло съзираше 
присъствие на жена. Неговата версия звучеше правдоподобно. Причините за 
самоубийствата бяха винаги външни, станалото винаги бе в родината, но от 
Афганистан няма как да се реши. В този ред на разсъждения може да се при-
помни, че най-добри американски войници са фермерите с по-грубия си нрав, 
без жал проливали кръвта на добитък, а оттук до убийство на хора пътят е 
по-кратък. Войната не е за хора с ранима психика.

Ставаха и нещастни случаи. Белгийски войник върху патрулиращ из ба-
зата бронетранспортьор произведе неволен изстрел от леката си картечница 
„Mini-ma“ (калибър 5,56 мм с дебалансиран куршум) и улучи немския сер-
жант Томас, четящ вестник на пейка на двайсетина метра от щаба. Оставаха 
му десетина дни, докато си замине. Куршумът прониза белия дроб, далака, 
панкреаса и диафрагмата. Един англичанин спря с длан бликащата на фонтан 
кръв и така спаси Томас. След месец и половина същият този англичанин в 
нетрезво състояние запали на пилона флага на турците и после в Англия му 
дадоха само условна присъда, защото спаси немския сержант.

Същинските жертви обаче идваха от терористите. Понякога техните на-
падения биваха неуспешни. Три ракети паднаха на летището в Кабул между 
щаба и стоянката на изтребителите F-�6. Точно на това място два часа преди 
това беше паркирал американски С-��0 с двайсет тона боеприпаси, но има 
късмет да отлети за Кандахар. Щастливият шанс ни спаси.

Терорист атакува наша колона в Кабул. Хвърлил се върху предния ка-
пак на тойота от френския контингент. Задействал пояс от ръчни гранати, но 
за късмет не всичките се взривили. На мястото на терористичния акт оста-
нали три негръмнали гранати, четвърта откриха в тойотата. Целият преден 
калник и част от вратата бяха надупчени. Гумата станала на парцали, джан-
тата – изкривена, стъклата – издухани. Жилетките обаче спасиха хората. Все 
пак успяха да се приберат на собствен ход.

Щастливите избавления обаче бяха рядкост. Смъртта често ни спохож-
даше.

Заредена с експлозив тойота се вряза в британски джип „Ровър“. От 
взрива един �9-годишен войник получил тежки рани в областта на корема. 
Докараха го в болницата на летището мъртъв. При атентата сериозно пос-
традал и втори британски войник на двайсет и една години. Почти му бе 
откъсната китката, имаше и драскотина на главата от метално парче, което 
предполага пробита каска. Операцията му я повериха на българския хирур-
гически екип – на подполковник Иля Генов, капитан Бойка Георгиева и капи-
тан Милена Дончева. Тримата направиха още много други операции и спа-
сиха почти всички свои тежко ранени пациенти. Шефът на гръцката военна 
болница Ставрос им ставаше на крака, когато влизаха при него.

Като чувахме взривовете в Кабул, чакахме Си Ен Ен след час да обяви 
колко са жертвите. Нападенията обикновено ставаха предиобед. Офицерите 
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от сигурността обясниха защо и в бъдеще можем да очакваме бомби все по 
това време. Колите на терористите потегляли от Пакистан на разсъмване, 
пътят отнемал четири часа. С пристигането си те се стараели да атакуват 
първия възможен обект, преди да са привлекли нечие внимание. Миналите 
години пътят бил в много по-лошо състояние, пътувало се бавно и атентати-
те ги извършвали към �4 ч.

Някои от нападенията може би сами ги предизвикахме. Италианска кола 
блъсна дете, което почина. То тръгнало да пресича пътя заедно с дядо си не-
посредствено пред движещата се колона. Само след два дни край италианска 
кола избухна СВУ (самоделно взривно устройство). Шефът по сигурността 
на контингента ни подполковник Митко Данов допусна, че е заради прегазе-
ното дете. Предполагахме, че има връзка между двата случая. Разбираема бе 
реакцията на местните жители. Помежду си признавахме, че ако на някого 
от нас му убият дете, няма да го остави без последствие. И тъй като не може 
да се разчита на съдебна справедливост по отношение на окупатори, каквито 
бяхме ние по определение на ООН, остава саморазправата и отмъщението. 
От друга страна, са ми ясни и италианците – за силите на ISAF по външните 
пътища бе задължителна скорост не по-малка от 50 км/ч от гледна точка на 
безопасността. 

Едва мина месец – и друг италиански бронетранспортьор се натъкна на 
мина: загинаха двама, а сред тримата ранени имаше едно момиче в състояние 
на силен стрес. До края на престоя ми в Кабул италианците и американците 
бяха най-атакуваните.

По време на някогашната ми битност на военен пилот загинаха точно 
40 български летци. Сред тях бяха двама мои командири, всеки десети от 
съвипускниците ми, колеги от ескадрилата. Нагледал съм се на погребения, 
попретръпнал съм. А и съм достатъчно възрастен. Затова на траурните цере-
монии в Кабул се опитвах да гледам с очите на журналист.

Всъщност още когато отидох в Кабул, заварих трагедията с двама заги-
нали холандци предния ден. Ракетата ги настигнала, докато летели с вертолет 
южно от града. Разпаднал се още във въздуха.

Можах да видя целия им траурен ритуал. Ковчезите вечерта ги помес-
тиха в хладилен контейнер. Почетният караул отпред се сменяше на всеки 
час. На минаване край тях някои от нас само козируваха, други се спираха 
по-продължително. Всички постъпваха според традициите си.

За живите обаче животът си течеше. Надвечер италианците си направи-
ха купон. Щяха да си отиват. Насъбраха се около една китара и пяха. Хубаво 
пяха, като италианци.

Сутринта се състоя траурната церемония. За ковчезите специално бе 
дошъл огромен DC-�0. Тягостна гледка, тъжна история. И понеже ми бе пър-
вата в Кабул, изживях я по-емоционално, губят ми се детайли.

Следващата жертва бе пак холандец – пилотът на изтребител Ф-�6 ка-
питан Майкъл Солфаг. Загина при отиване за изпълнение на бойна задача. 
От �0 хиляди метра преминал в отвесно пикиране и се е разбил на скалист 
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връх. На тази височина не може да е достигнат от зенитна ракета. Вероятната 
причина бе техническа неизправност. 

И този път ковчегът влезе в хладилния контейнер. Преди това вратите 
отпред ги пребоядисаха в синьо. Дойдоха двама холандски войници и внима-
телно изметоха пода. После погледнаха отстрани, видяха си пропуски и още 
веднъж хванаха метлите и четките. Много се постараха момчетата. Когато 
надвечер отново наминах оттук, отпред на ниски стойки висяха газени фенери. 
Явно през нощта щеше да има почетен пост, както стана при погребението на 
двамата холандци преди месец. Сутринта бе обявена загубата на британски 
четиримоторен разузнавателен самолет „Нимрод“ с �4 души на борда.

Траурната церемония по изпращането на Майкъл Солфаг започна по 
обед. Отначало холандците възнамеряваха ритуалът да премине в съвсем те-
сен кръг, но от контингентите изявиха желание да изразят своите съболезно-
вания. Дойдоха всички свободни от дежурство.

Ковчегът, в който нямах представа какво има, се намираше в дъното на 
голям италиански хангар. От двете му страни стояха по трима пилоти. В лявата 
страна на хангара се построиха около двеста холандци. Вдясно имаше още се-
дем пилоти. На пагоните си те нямаха звезди, а широки черни нашивки. Всички 
чужденци се наредихме зад тях. Случих се в редицата точно зад пилотите.

Церемонията бе доста по-различна от традициите в Българската ар-
мия. Полковникът, който ръководеше ритуала, рапортува на генерала тол-

Загиналите винаги биват изпращани с войнски почести
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кова тихо, че едва се долавяше гласът му. И генералът не бе гласовит. Лип-
сата на помпозност ми допадна. Но командите към военнослужещите за 
мирно и свободно звучаха гръмко като у нас, защото трябваше да ги чуе 
и най-отдалеченият. Словото произнесе офицер, който не излезе отпред, 
а остана най-вдясно в първата редица. Така се акцентира не кой говори, а 
какво казва. Пуснаха любимата песен на Майкъл Солфаг – много мелодич-
на и лирична. Офицерът вдясно говори още малко. Направихме шпалир от 
шатрата до транспортния С-��0 „Херкулес“. Чак тогава видях кой говоре-
ше – холандски подполковник с ръст към �90 см. На врата си носеше дълъг 
до коленете черен шал от вълнен плат с извезани златен кръст с корона по 
средата и типичните за авиацията стилизирани криле в долния край. Ог-
ромно впечатление ни направи начинът, по който шестимата пилоти носеха 
ковчега върху раменете си – под него отдолу те се бяха прегърнали през 
рамо, смъртта на другаря им ги бе сплотила. Пристъпваха едва-едва на раз-
стояние по-малко от една стъпка. Символът бе пределно ясен – тежестта от 
загубата, максимално забавяне на раздялата с приятеля. Преди да внесат 
ковчега в самолета, един мъж в парадна синя униформа изсвири с тръба 
някакъв сигнал – не бе нито призивен, нито печален. Но сигурно достигна 
до когото трябва.

На входа на летището в Кандахар канадците са издигнали
скромен паметен знак за жертвите си
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Изпратихме капитан Майкъл Солфаг. Достойно го изпратихме. Но на 
�9 години е прекалено рано да се тръгне по вечния път. Край херкулеса хо-
ландците бяха изкарали един от своите изтребители Ф-�6. Стоеше леко встра-
ни на възможно най-подходящата дистанция – нито да се натрапва, нито да 
остане незабелязан. Без пилот и техници около себе си той изглеждаше оси-
ротял. Минах покрай него по дъга от пет-шест метра, за да не безпокоя охра-
ната. Много фина и грациозна машина, но изглежда прекалено крехка.

Четири дни по-късно изпратихме убит британски войник. По традиция 
ковчегът бе в най-източния хангар на италианците. В един сандък лежеше 
шотландска гайда – масленозелена на цвят, с червено обшито дъно и четири 
накрайника, нашарени в жълто и червено и с червени пискюли отгоре.

Мислех, че съм видял всички възможни униформи. Британците обаче 
ме изненадаха с черни пилотки с висящи две лентички отзад, широко разтво-
рени и отгоре по средата се мъдреше малко червено топче.

Шпалира от хангара до С-��0 си го направиха британците. Ние чужден-
ците се наредихме близо до самолета. С вдигането на ковчега зад него писна 
гайдата. Издаваше по-писклив звук от нашенските. Надуваше я униформен 
войник. Над рамото му стърчаха три дудука. Изглежда, разходът на въздух 
бе много голям, защото на всеки две секунди гайдарят дълбоко поемаше въз-
дух и раменете му отведнъж отхвръкваха нагоре.

Отново, както и при холандския пилот, шестимата носачи се бяха пре-
гърнали през раменете под ковчега. Пред спуснатата рампа на самолета сва-
лиха ковчега на една стойка, прочетоха нещо тихо, не се чуваше глас дори от 
двайсетина метра. После шотландската гайда пак писна и видях как тя изкара 
мъжки сълзи. Също като българските.

Внесоха ковчега в самолета. Едно момиче от екипажа излезе и вдигна 
вертикално двата подвижни края на трапа, пъргаво се провря между тях и 
цялата платформа тръгна нагоре. В мига, в който изщрака заключващият ме-
ханизъм, звукът на гайдата секна отсечен. Умря и музиката.

Особено се е запечатало в паметта ми изпращането на един загинал ита-
лианец. Около ковчега се наредиха само негови сънародници, чужденците 
стояхме по-далеч. Не чух словата, но от мощни тонколони прозвучаха тръбни 
сигнали. Само италианците си знаеха какво означават. Те носеха меки шапки 
с пера и огромни сърмени кокарди отпред. Странно е като за военна уни-
форма. Вероятно е останала от по-далечни времена и се пази като традиция. 
Докато товарният самолет запускаше двигателите си, те охотно позираха да 
ги фотографирам, даже се усмихваха. Какво да ги правиш – италианци!
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ВМЕСТО ЕПИЛОГ

СПАСЯВАНЕТО НА МЛАДШИ ЛЕЙТЕНАНТ АНДОНОВ

Кацнахме в Кабул рано сутринта. Заедно с нас пристигна и товарният 
Ил-76, който освен личния ни багаж докара два дизелови електроагрегата, 
контейнери с оръжие и имущество. Разтоварихме, настанихме се, огледах-
ме се и по едно време установихме, че сме с един повече. Сред нас беше 
журналистът от авиационното списание „Криле“ инженер Евгени Андонов, 
младши лейтенант от резерва и бивш военен парашутист.

Още като го видях, проумях станалото. Евгени бе вписан законно в еки-
пажа на товарния Ил-76 като стюард, защото освен като журналист той ра-
боти и в авиационната фирма, наела самолета от Украйна.

Старшият национален офицер полковник Марин Начев не можеше да 
реагира по никакъв начин, двата самолета вече отлетяха обратно. И тъй като 
му беше най-малко до журналиста, той прехвърли топката на офицерите по 
сигурността.

Пристигнаха трима – подполковник Ташко Петров, подполковник Мит-
ко Данов и майор Стойчо Башалов.

– Множко сте! – казах на Данов. – Ще го биете ли?

Нелегално пристигналият в Кабул журналист Евгени Андонов
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Контраразузнавачът ме погледна кисело. И на него не му беше до Евге-
ни, но нямаше на кого да върне моя пас.

Междувременно си изясних ситуацията. Евгени слязъл от самолета с 
предварително подготвения си багаж, като се надявал някак да изкара пет 
дни, докато товарният Ил-76 отново дойде да прибере сменения пехотен 
взвод и комисията от Генералния щаб във връзка с ротацията.

Миналата година Евгени приложи същата схема. Тогава на летището 
имахме само неколцина ръководители на полети, на всички висши военни ра-
ботата им бе в лагера на пехотинците и Евгени остана незабелязан. Кръстоса 
той летището надлъж и шир, засне с фотоапарата си всичко, което видяха очи-
те му. После написа няколко много добри материала в списание „Криле“. Сега 
той разчиташе отново да повтори миналогодишната фиеста. Не стана. За изми-
налата година редът на летището в Кабул бе затегнат до неузнаваемост. Вече 
няма начин да се излезе без специален документ или придружител на стоянката 
или на рульожната пътека. Никой не се мотаеше без работа из летището.

Подполковник Данов гласно се зачуди дали да предложи да екстрадират 
Евгени в българското посолство и там да го правят каквото си щат. Да, раз-
бира се, посланик Красимир Тулечки го чака с нетърпение.

Пропускам детайлите как два дни уточнявахме, че Евгени наистина има 
печат в паспорта и следователно е напуснал законно българските граници. 
Сега се намираше в нарушение само на афганистанските закони, ако изобщо 
има такива. Майор Башалов прибра Наказателния кодекс, откъдето се кане-
ше да му прочете какъв як член го чака в родината.

Предложих на Евгени като изостанал от самолет български гражданин 
да иска временно убежище в контингента ни.

Накрая на подполковник Данов му писна от глупости:
– Щом като го познаваш лично и гарантираш за него, ще ни подпишеш 

ли една декларация?
Че колко му е, след като неведнъж съм подписвал формални и с прибли-

зително вярно съдържание декларации. А Евгени ми е приятел от години и го 
познавам много добре.

Тримата офицери, като хора на реда, не можеха да проумеят как един 
журналист ще се реши на такава авантюра. Докато се чудех дали да им раз-
кажа как Хемингуей по време на войната летял нощем в бомбовия люк на 
британски бомбардировач над Германия, за да напише репортаж, си спомних 
друга още по-стара история. Някъде в началото на �0-те години на миналия 
век популярният тогава чешко-австрийски журналист и публицист Егон Ер-
вин Киш си наумил да посети Австралия и отплавал с кораб. Но пристанищ-
ните власти не го допуснали на брега като опасен за целия континент-държа-
ва не само заради всеизвестните му комунистически убеждения, но и заради 
книгата му с политически репортажи „Американски рай“. Егон Ервин Киш 
обаче си хвърлил багажа от високата палуба на кея, после скочил подир него. 
Както и сам предполагал, счупил си краката. Тъй като не можели да му отка-
жат медицинска помощ, го откарали в болница. Лекували го продължително 
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време. И Киш все пак написал книгата за Австралия, която си бил намислил.
На Евгени му иззеха с протокол цялата записваща техника. Аз подпи-

сах обещаната декларация и поех задължение да не го изпускам от поглед. 
Двамата по цял ден скитахме из лагера, обиколихме го целия и се завряхме 
навсякъде. Тайно му изнасях храна от столовата.

На петия ден върнаха на Евгени иззетата апаратура, разделиха се с него 
приятелски и той отново стана стюард на пристигналия Ил-76. А те обещаха, 
че ако нещо зависи от тях, ще му съдействат да получи необходимото разре-
шение, за да дойде друг път официално в Афганистан.

Разказвам цялата тази история неслучайно. Тя е много показателна как-
во може да се очаква от един журналист, когато той е решил да отиде в оп-
ределен момент в определена точка от земното кълбо и да стане свидетел 
на определени събития. За предпочитане е журналистът да бъде максимално 
подкрепян, отколкото възпрепятстван.

Макар и изключително трудно, аз попаднах в Кабул по първия начин. 
Намирах го за предпочитане. Струваше ми се, че вече съм твърде възрастен 
за втория. За съжаление.

Нещата обаче после се развиха по съвсем друг начин. И с велика радост 
и почуда установих, че все още не съм прекалено стар за щуротии. Дано да 
е още задълго.

Мисиите зад граница пишат новата ни военна история

А ГИ ПРЕЗИРАТ КАТО ПЕЧАЛБАРИ

Дни преди да тръгна за Афганистан, разговарях с полковник Димитър Го-
гов от Генералния щаб. С една негова реплика категорично не се съгласих:

– Мисиите са една много срамна история, бате Ганчо! Превърнаха го в 
печалбарство!

А така!
Някога на нас с този полковник ни промиваха мозъците във военните 

училища и академии, че армиите от Варшавския договор трябва да оказват 
безкористна помощ на нуждаещи се братски държави, водени единствено от 
чувство за пролетарска интернационална солидарност. Слава Богу, това го 
забравихме. Сега пък на него в една френска академия му напълнили главата 
с глупости от рода, че всеки военнослужещ от НАТО, участващ в задграни-
чен военен контингент, следва да бъде проникнат единствено от мисълта да е 
преди всичко посланик на своята държава в чуждата страна. И никой никога 
не му е говорил на полковника за досадната житейска тема относно парите. 
Сега той бе шеф на отдела за мотивация на военнослужещите, но очевидно 
витаеше в облаците.

От казаното по-горе при нас в Кабул бе валидно единствено, че Афга-
нистан е чужда страна. А от посланичеството нищо не излезе, понеже няма-
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ше на кого да си връчим акредитивните писма – за четири месеца зад огра-
дата излязоха по-малко от половината и то видяха Кабул само през стъклата 
на бронираните коли. С афганистанците поддържахме топли дипломатически 
отношения основно на равнище чистачи на жилищния ни блок.

Още тогава казах на полковник Гогов, че трите ни мотива за отиване 
в тази азиатска пустош са същите, с които той служи в Генералния щаб, но 
умножени с коефициент примерно 5.

Да го кажа откровено: заплащането е водещо почти за всички военно-
служещи, които отиват в Афганистан. И не виждам нищо срамно. Социализ-
мът се провали основно заради уравнивиловката на доходите и загубата на 
интерес да се работи много, и то качествено. 

В България само двама души си позволиха да живеят без заплати – Си-
меон Сакскобургготски и генерал Бойко Борисов като главен секретар на 
МВР. Ние простосмъртните не можем да се мерим с тях, не се храним с 
манна небесна, нито имаме достатъчно спестявания. Повечето българи пре-
живяват от месец за месец.

През �000 г. войници от наш контингент за Косово „изпяха“ пред ре-
гионален вестник в Северозападна България, че отиват преди всичко заради 
парите. Началникът на Генералния щаб генерал Михо Михов позеленя от яд, 
разпореди проверка и дори се канеше да ги наказва, че уронвали престижа на 
Българската армия. Като преспа една нощ, генералът поразмисли, приземи 
се от възвишените мисли и се кротна.

Съвсем в началото на �00� г. следващият началник на Генералния щаб 
генерал Никола Колев бе извънредно ядосан от едно публично изявление по 
телевизионен канал, направено от войник от 6�-ва Стрямска бригада в Кар-
лово. Младежът обяви, че при тях е започнал подбор за контингент за Ирак, 
и той отива заради парите, защото е кръгъл сирак и няма кой да му помогне в 
този труден живот. „По-добре е да убият човек като мен, за когото няма кой 
да жали!“ – каза войникът. Генерал Колев искаше уволнението му, но също 
се кротна след предупреждението на журналисти, че ще срещне дружното и 
яростно противодействие на медиите. Така веднъж и ние със сигурност ус-
пяхме да свършим нещо полезно.

Но не само полковник Гогов се срамува от отиващите в мисии военно-
служещи и пресмята колко пари ще получат. Като него разсъждават мнозина 
висши военни. Да бе, срамни печалбари! В отговор попитах Гогов ако му 
спрат заплатата той самият ще продължи ли да ходи на работа. Няма, нали? 
От което изобщо не следва, че той е с деформирано комерсиално мислене.

Назовах коефициент 5 недотам произволно. Приблизително толкова 
пъти нараства заплащането по време на мисия. Но в същата степен су-
марно се увеличава работата, неудобствата, рисковете... В KAIA никой 
нямаше почивен ден, а работното време на различните хора според спе-
циалностите бе три вида: първи, въртене по график първа, втора и нощна 
смяна; втори, редовна смяна от 8 докъм �0 ч; трети – след �4 часа работа 
следват �4 часа почивка и пак отначало. Средно седмично се насъбираха 



��8

над 80 работни часа. И никой не беше застрахован, че няма да го измъкнат 
посред нощ от леглото.

Преди да приключа със „срамната“ тема за парите, би трябвало да 
кажа защо все пак тези предимно млади хора на възраст �0–�5 години си 
изоставиха младите жени и невръстните деца и тръгнаха да печалбарстват. 
Всеки от тях бе предварително наясно къде ще отидат спечелените осем 
хиляди долара. Повечето спестяват за жилище, защото армията не може 
да им го осигури. Или изплащат заеми за купено вече жилище. Младите 
лейтенанти си мечтаят за добра компютърна техника. И колата отдавна не 
e лукс, а необходимост за съвременния човек. Всички се борят с живота и 
често един път той е отгоре, друг път те са отдолу. И разчитат само на себе 
си да се измъкнат от яката му хватка.

Вторият мотив на полковник Гогов да служи в Генералния щаб е, че му 
е интересно. Но в Афганистан очакванията за по-интересна работа, откол-
кото тази в България, бяха още по-големи. В това отношение нямаше двама 
души с точно еднаква нагласа и може да се приеме коефициент в условните 
граници от � до �0. Или до �00, ако някой може точно да го измери. Става 
дума за любопитството и за тръпката от предизвикателството, които могат да 
накарат човек да тръгне, даже и да му се наложи да плати от джоба си.

В личен план мога да уточня, че като гражданско лице аз получавах ме-
сечно средно по 7�0 долара, но бях готов да потегля и без да получа нищо. 
Всеки си е по своему чешит. Във всеки случай след мен и други от българите 
(включително сержант Мария Братанова) рискуваха да прелетят без разре-
шение до Кандахар, докато в околностите му се водеха боеве, само за да 
изпитат тръпката от предизвикателството.

Към края на мисията посланикът ни Красимир Тулечки покани двайсет 
души от нашия контингент и още толкова от пехотинците на парти в посол-
ството ни. Всички, на които бе предложено, отидоха. За тях изкушението си 
струваше риска.

Младите предприеха пътешествието до Афганистан и заради бягството 
от еднообразието. В много поделения на Българската армия всекидневието 
е безкрайно скучно и даже тъпо. Каква е мотивацията за служба на един 
старши лейтенант-пилот, ако през цялата година изпълнява едва един или два 
полета? Естествено е желанието му да си хване шапката и да поеме, накъдето 
му видят очите. Както и стана. Тук пилотите бяха половин дузина.

От няколко години познавам старши лейтенант Невянка Здравкова. Тя 
завърши Военновъздушното училище в Долна Митрополия със специалност 
щурман-насочвач, а в Кабул дойде от административна длъжност във военно-
то РВД. За да тръгне за Афганистан, тя остави сина си на година и половина 
на грижите на майка си. Причината не е само че трябва отнякъде да припече-
лят със съпруга є (също млад офицер) пари за жилище. Веднъж Невянка ми 
довери, че си мечтае пак да дойде в Кабул, но вече като ръководител полети 
на Кулата. „А мислила ли си за РВД в структурите на НАТО?“ – я попитах. 
Спря да диша. Разбира се, че е мислила.
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Така че третият мотив за участие в мисия засяга преди всичко офицери-
те и се отнася до кариерата. Те се надяват понесените лишения и рискове, а 
също придобитите знания и умения за работата в коалиционна среда, да им 
помогнат в служебното развитие.

Сега в Българската армия при издигане на по-висока длъжност участи-
ето в мисия зад граница е фактор, който се взема под внимание единствено 
при еднакви показатели на двама души. Един вид бонус. А понякога тези 
показатели са равни въпреки подсказванията „отгоре“ и напъните на комиси-
ите при толериране на някое протеже. В армията преобладава недоверие към 
обективността на подбора. Само малка част от недоволните от своите атеста-
циите правят възражения – едни го намират за безсмислено, други просто ги 
е страх. Ако ръководството на армията не е съгласно с твърдението ми, нека 
поръча социологическо изследване по въпроса.

Участието в операции зад граница се очертава през следващото десети-
летие да се превърне в основна дейност за Българската армия. Месец преди 
да тръгнем за Афганистан, заместник-министър Соня Янкулова предложи на 
министър Веселин Близнаков да бъде създадена работеща система за оценка 
и прилагане на придобития в тях управленски, организационен и боен опит. 
Крайно време беше. Но не съм чул да е създадена кадрова банка за командни-
те кадри, минали през мисии. Какво например стана с офицерите, мирисали 
барута в Кербала? Къде са ония, които, по думите на генерал Колев, обога-
тиха военното ни изкуство с нов тактически прийом за бойни действия? Те 
станаха жертва на завист и скрита дискриминация.

Изобщо не е достатъчно участието в мисии да е само някакъв си бонус, 
който се взема под внимание единствено при еднакви други показатели. Гово-
ри се, че в натовските армии такъв актив е задължително условие за израстване 
в кариерата. Нормално е и в Българската армия да стане така и който иска да 
расте в службата, пътят му задължително трябва да преминава през Афганис-
тан. И за тях да има запазена квота за обучение във военни академии.

През пролетта на �004 г. Главният щаб на Сухопътни войски разработи 
проект за нова наградна система в Българската армия. От нагръдните и на- 
ръкавните знаци щеше да се вижда кой кога в каква мисия е участвал, на-
граждаван ли е, раняван ли е... Проектът бе изпратен в Генералния щаб за 
обсъждане, но той не пристигна в Министерство на отбраната. Вън от съм-
нение е, че идеята я унищожиха хора, които никога няма да сложат такива 
нашивки. Именно те лишиха хиляди български военни от правото им на за-
конна гордост, че са участници в написването на най-важните страници от 
новата ни военна история. И ги заклеймиха като печалбари.

Инициатор за тази нова наградна система беше генерал Златан Стойков 
като командващ Сухопътни войски. После като началник на Генералния щаб 
по неизвестни причини той не внесе проекта в Съвета по отбрана при воен-
ния министър. Дребно нещо е, но щеше да е предвестник, че военнослужещи-
те, минали през задгранични контингенти, най-сетне ще заслужат истинско 
признание. И никой няма да дръзне да ги нарече печалбари.
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Страхът е враг номер едно за войската

АРМИЯТА НИ СЕ НУЖДАЕ ОТ НОВ
УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ

Преди време ми разказаха интересен случай от симулативно учение в 
НАТО. Ръководителят, белгийски генерал, обявил решението си и дал дума-
та за въпроси. Един капитан, без да се притеснява ни най-малко, казал:

– Генерале, аз внимателно изслушах вашето решение. То обаче породи 
у мен два въпроса.

И ги изложил без заобикалки. На всички веднага станало ясно, че ка-
питанът наистина напипал недоизяснени неща. Генералът незабавно и пред 
всички въвел необходимите корекции в решението си.

– Душа да му е яка на този капитан! – бе първата ми реакция.
– Напротив! – възрази полковникът, който ми разказа случката. – На 

него ще му бъде написана една положителна червена точка в служебната 
биография като на млад офицер с аналитично мислене. Допускам също, че 
генералът от време на време може и да се интересува от служебното му раз-
витие, макар двамата да са от различни държави.

Разбира се, че така би трябвало да бъде, но моята първична реакция 
бе породена от десетилетни стереотипи, формирани в армия на тоталитарна 
държава. В позицията на натовския капитан най-значимото не е проявеният 
интелект, интелигентни офицери има и у нас. Друго е по-важно – никой няма 
да даде думата на наш капитан да обсъжда генералско решение, пък и мал-
цина ще се решат да се обадят. В Българската армия винаги е доминирало 
чувството за страх, а интелектът и компетентността се отъждествяват със 
звездите на пагоните.

Неслучайно отворих дума за страха. Страхът от наказания и абсо-
лютният централизъм крепяха устоите на масовата армия в тоталитарната 
държава, подготвяна за бойни действия при класически тип войни с изпол-
зване на оръжия за масово поразяване. При малките професионални армии, 
действащи с отделни контингенти на огромни разстояния, са важни подго-
товката, мотивацията и доверието.

Без съществено значение е дали нашето висше военно командване не 
вижда, или просто не признава факта, че към предишния страх от наказания 
се прибави и още един, породен от несигурността в офицерския корпус зара-
ди непрекъснатите съкращения. Нормален и естествен е човешкият страх да 
не те изхвърлят на улицата, защото семейството трябва да яде по три пъти на 
ден. Е, има и куражлии. Генералите са известни, те са на върха на пирамидата 
и се вижда кой кой е. Ще спестя имената на полковници, защото посочени 
точно от мен, ще са белязани като за отстрел. Ще ги разстрелят страхливци в 
желанието си самите те да оцелеят.

Имах доста резервирано отношение какво знаят в София от четири хи-
ляди километра за нашата работа в Кабул. Ако полковник Марин Начев се 
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реши да напише дисертация как международен военен контингент обслужва 
международно летище във враждебна среда, най-големият му проблем ще 
е да си намери подготвен научен ръководител и рецензенти. Засега той е 
единственият наистина компетентен в България по този въпрос. Напусне ли 
армията, а това все някога ще е неизбежно, опитът си отива заедно с него.

Как от България можеха да се ръководят нашите два контингента в Аф-
ганистан – авиационният и пехотният? Не е възможно с директни импера-
тивни методи „Направете това, направете онова...“ Генералният щаб може-
ше да разпорежда отделни конкретни мерки само въз основа на получени 
междинни резултати, например по доклади за възникнали сериозни пробле-
ми, от наблюдения или от оценки на щаба на ISAF. Генералният щаб имаше 
правомощия чрез СОК (Съвместно оперативно командване) да осъществява 
и координира цялостната административна поддръжка на контингентите ни, 
след като тяхното оперативно управление е предоставено на коалиционно 
командване. И нищо повече.

Мога да посоча конкретен пример. Десет дни преди да си тръгнем за 
България, получихме писмо от командващия СОК генерал Златилов, в ко-
ето той ни предупреждаваше, че бунтовници са тръгнали от югоизточната 
провинция Хост към Кабул за терористични удари. Седмица по-рано летях 
до Хост и афганистанският екипаж изрично ме предупреди за риска, поне-
же талибаните там сериозно са се активизирали. Все пак не съм склонен да 
приема на доверие, че някой в България може да знае нещо за Афганистан, 
което е неизвестно в щаба на ISAF. А в ISAF не бяха чували за такава група 
талибани и нашите разузнавачи коментираха, че в София най-вероятно са 
черпели информации от интернет. По-важното бе, че генерал Златилов стро-
го ни предписваше да излизаме в краен случай от лагера и то задължително с 
бронежилетка и каска. За последното генералът просто не позна. Джипът на 
полковник Начев не бе брониран и при терористичен акт той щеше да бъде 
смачкан като празна кутия от кока-кола, както стана дори и с бронирания 
американски хамър два месеца по-рано. И пет каски да нахлупим една върху 
друга на главите си, те няма да са никаква защита, а само ще привличат внима-
нието. Затова от много време полковник Начев и охраната му, когато отиваха 
в щаба на ISAF, си мятаха на раменете върху бронежилетките шарени афга-
нистански кърпи и вместо каски си слагаха много светли тюбетейки. Евенту-
алният терорист щеше да е изправен пред труден казус да опознае като своя 
цел небронирана кола с дипломатически номер и странни пътници. И почти 
сигурно щеше да я пропусне. При един съвременен управленчески стил след 
предупреждението за заплахата генерал Златилов следваше да разпореди на 
полковник Начев съобразно конкретната обстановка да предприеме необхо-
димите мерки след съгласуване с щаба на ISAF и да уведоми София. А не да 
му се предписват неща, с които никой няма да се съобрази, но на генерала ще 
му послужат за индулгенция, ако, не дай Боже, се случи нещастие. Само след 
три дни заедно с полковник Начев метнахме кърпите на раменете си, нахлу-
пихме тюбетейките и заминахме за нашето посолството, където военният ни 
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аташе полковник Митко Троански събираше чуждестранните си колеги. Във 
всеки случай всички се върнахме в България живи и здрави.

Този пример е достатъчно показателен, че колкото Българската армия 
увеличава участието си в миротворчески операции зад граница, толкова у 
висшето военно командване щаб закономерно ще расте незнанието какво 
става там. Бих го нарекъл „относителна некомпетентност“. Няма място за 
обиждане, проблемът не е в нечия некадърност, а в разстоянията и дейността 
под коалиционно командване. И управленческият механизъм ще трябва да е 
доста по-различен.

В условия като нашите в Кабул на старшия национален офицер пол-
ковник Начев заедно със задълженията и отговорностите трябваше да му 
се осигурят не само нужните човешки и материални ресурси, но и да му се 
предоставят максимални пълномощия, правото да взема самостоятелни ре-
шения, както и пълен лимит от доверие. На изпроводяк да му се разпореди 
да информира своевременно за възникналите проблеми, да му се каже, че го 
очакват да донесе благодарствено писмо от щаба на коалиционните сили и да 
се върнат живи и здрави.

В Българската армия обаче открай време всяка структура е иззела всички 
възможни функции и права на по-нисшите под нея. Началниците държат изкъ-
со подчинените си, страх ги е, че при несполуки ще бъдат наказани и те самите. 
Практиката за изкупителните жертви продължава да е началнически стил. Още 
е живо служебното кредо на генерал Ганчо Денев, че „подчиненият е като тес-
то и колкото повече го мачкаш, толкова по-добро става“. В резултат подчине-
ните винаги чакат какво ще им бъде разпоредено, дотогава стоят в безпомощно 
очакване. Инициативата крие риск от грешки и съответно наказание.

Имам конкретен повод за горните редове. Месец след началото на 
мисията ни в Кабул целият български контингент на летището бе събран. 
Прочетоха ни писмо от Генералния щаб, но без подписа на генерал Златан 
Стойков. Ей така някой анонимно ни обърна внимание за лоша дисциплина 
при нас, без да се цитират конкретни случаи и имена. Същевременно лети-
щето функционираше изключително добре, българите се вписаха отлично 
като водеща нация. Полковник Начев дори вече бе получил благодарствено 
писмо от eйч кю (HQ – щаб на ISAF). Дни преди това заместник-команд-
ващият ISAF по въздушните операции датският генерал Уат предложи на 
полковник Начев да остане на тази длъжност още два месеца, след като 
българският контингент си отиде. Стана ми ясно, че по неизвестни причини 
над главата на командира ни са надвиснали облаци. Позвъних в София, кос-
вено ми го потвърдиха. Успокоиха ме, че на Начев ще му се размине. Какво 
ще му се размине, бе? Кое? Защо? Не разбрах дали офицерите от ВКР са 
написали в докладите си нещо пресилено, или в София са се опитвали да 
прочетат между редовете несъществуващи неща. Не бих се учудил, ако е 
второто. И ако случайно (в Кабул бе пълно със случайни фактори, всяка 
седмица световните медии съобщаваха за тях) стане нещо лошо, да могат 
да кажат: „Ето, ние предупреждавахме, но въпреки това...“. 
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Две седмици по-късно военният министър Веселин Близнаков чу в щаба 
на ISAF изключително високи оценки за полковник Начев. Генерал Уат пов-
тори предложението си полковникът да остане за шеф на KAIA още два ме-
сеца. Афганистанският военен министър генерал Абдул Рашид Уардак, кой-
то бе идвал многократно на летището и лично познаваше нашия командир, 
също не спести суперлативите. Нито пък удовлетворението на началника на 
Генералния щаб генерал Бисмиллах хан пред министър Близнаков бе израз 
на протокол или на източни церемониални любезности. Полковник Начев 
олицетворяваше отличната дейност на целия български контингент.

Шефката на терминала за товари в KAIA майор Фиона Морган-Фрис 
каза откровено мнението си за работещите при нея българи. Беше добро-
желателна и искаше те да се развиват като отлични войници в НАТО: „В 
Българската армия е прекалено силен централизмът. Всички чакат да им се 
разпореди. А решенията се вземат от хора, които невинаги са съвсем наясно 
с конкретната обстановка“. Тя обясни, че в британската армия се ръководят 
от принципа на мишън каманд, при който задачите, отговорностите и право-
то да се взема решение се свеждат максимално надолу. „За предпочитане е 
всеки командир да е наясно какво трябва да постигне и защо, вместо друг да 
му казва как трябва да го направи“ – ни препоръча майор Морган-Фрис.

В ISAF срещнах друга управленска технология и култура. Тук абсо-
лютно всяка дейност е описана с ясни и точни правила в SOP (стандартна 
оперативна процедура), като функциите, правата и отговорностите са „сне-

Полковник Марин Начев все пак стана генерал, но чак през 2010 г.
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ти“ на максимално ниски равнища. Задължение на началника е подчинените 
му да изучат теоретически и практически тези процедури, като впослед- 
ствие той следи за спазването им, координира дейността и се намесва при 
нужда. Който наруши SOP, отговорността е преди всичко негова и строго 
индивидуална. Тогава отиващата нагоре информация е пълна и обектив-
на, не се укриват произшествия и неблагоприятни тенденции. Липсата на 
страх от грешки развързва ръцете за проява на инициатива. Без изненада 
например научих, че белгийският подполковник Джак Стъкън, заместник 
на полковник Начев, има делегирано право при нужда директно да звъни на 
техния военен министър. И го е правил неведнъж, ми каза вече в България 
полковник Начев.

За да не откриваме колелото, нека пак погледнем как е при партньо-
рите ни. Месец и половина преди да си тръгнем, в KAIA пристигнаха десе-
тима чехи, които щяха да заемат командните длъжности на летището след 
българите. Най-старши в групата бе бъдещият командир на летището. Той 
щеше да е шеф, лично щеше да отговаря и затова доведе всички основни 
длъжностни лица, които после ще са под него. По време на подготовката 
България да стане водеща нация в Кабул са идвали два български екипа. И 
всеки път в тях е имало хора, които после няма да са в контингента. Спазен 
бе принципът: „А бе, ние, началниците, трябва да видим, защото после ще 
отговаряме...“ Същевременно основни играчи в бъдещия тим не можаха да 
огледат терена.

Преди осем-девет години от НАТО направиха деликатно запитване къде 
сега служат българските офицери, завършили западни военни академии. Ре-
зултатите бяха притеснителни – на обучение са изпращани много офицери, 
които впоследствие не са се оказали перспективни. След няколко години 
същото питане дойде от Пентагона. Тези проблеми вече чувствително нама-
ляха, изпращаме там когото трябва и почти всички „вървят“ нагоре.

Сега очаквам по същия деликатен начин да бъдем попитани как се 
развиват българските офицери, които са се справили отлично на възлови 
длъжности в контингенти зад граница, особено в коалиционни командва-
ния. Не мога да изредя всички, но ще дам два знакови примера. Докол-
кото ми е известно, подполковник Даниел Недялков е българинът, заемал 
най-високата длъжност в мисия – половин година като заместник-шеф по 
операциите на многонационалните сили в Ирак, бил е в Афганистан, има 
зад гърба си и година и половина в Босна, заместник-старши национален 
представител в Съюзното командване по трансформациите в Норфолк, 
САЩ. Недялков едва ли ще направи по-висока кариера у нас, защото не е 
минал по „стълбичката“. Летецът полковник Боян Петков също се изяви 
като успешен заместник-командир по операциите на сухопътната многона-
ционална дивизия в Ирак. В нашата армия обаче него не го чака развитие 
по същите причини.

Повечето офицери, които планират, организират подготовка и сертифи-
цират контингентите, никога не са участвали в мисия. Че какъв е проблемът 
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и те да си минат по реда или да бъдат заменени с по-подготвени? Във всички 
случаи те ще имат различен, и то по-продуктивен начин на мислене от сега, 
ще могат да „влизат в кожата“ на старшите национални офицери в мисиите 
зад граница и да ги направляват по-ефективно.

За четирите месеца в Афганистан станах свидетел на множество пока-
зателни случки. Изпратих за вестник „Българска армия“ материал за ръко-
водителите на полети на летището в Кабул. Илюстрирах го с чудесна сним-
ка на всичките осмина български офицери: скръстили ръце на гърдите си, с 
черни очила и с ясно оформени брадички. За да си я направят, специално за 
случая не се бръснаха цяла седмица, а сутринта дружно отидоха на Кулата 
още в 6,�0 ч. Навити мъже, няма що! На следващия ден след публикацията 
полковник Начев обърна внимание на осмината офицери, че по повод тях-
ната снимка командващият СОК генерал Ангел Златилов го попитал защо 
ходят неопрятни. Ако генералът беше участвал в цяла мисия зад граница, 
а не да е ходил за по ден-два, щеше да прозре елементарния извод, че там е 
позволено всичко, което в крайна сметка е полезно за работата. Препоръ-
чително е онова, което сваля напрежението, запазва душевното равновесие 
и вдига жизнения тонус. Табутата в България там дори може да се превър-
нат в норма.

Няма да е излишно да се спомене, че строй в редица правеха в Кабул 
само турците. В другите контингенти всички заставаха пред командира си в 
дъга или сядаха в закрито помещение. 

Или още една конкретна случка. В един от дните за избор на нов пре-
зидент полковник Начев се извини на комисията, че ще досажда от време на 
време с въпрос как върви гласуването, понеже един заместник-началник на 
Генералния щаб му наредил да докладва на всеки три часа. Десетина минути 
по-късно Начев влезе на среща с трима американски генерали, оттам потокът 
от събития го увлече и дори не свари да обядва. Вечерта го попитах колко 
пъти е докладвал. „Преди час се сетих, че провеждаме избори“ – призна той 
честно. Но никой не му звънял от София, за да му направи забележка. Зна-
чи въпросният генерал спокойно минал и без тази „важна“ информация. Че 
тогава защо я искаше? Ако беше участвал в мисия, щеше да научи, че там се 
работи напрегнато всеки ден и на неделята само името є е неделя, и щеше да 
си даде сметка, че президентските избори в България са последна грижа на 
командира в Кабул.

Генерал Михо Михов и генерал Никола Колев като началници на Ге-
нералния щаб сякаш свършиха по-болезнената, но по-лека част от военната 
реформа – те преди всичко съкратиха и преструктурираха армията. Сегашна-
та няма нищо общо с предишната. Но тя все още е далеч и от онази, каквато 
трябва да бъде. И войската ни сега се намира по средата – нито риба, нито 
рак. Нямам представа как техните наследници ще въведат нов дух в управ-
ленската култура и ще изкоренят страха, защото мисленето на командирите 
и традициите не се променят със заповеди. Но в дълбока грешка ще е онзи, 
който мисли, че трябва да се почне от долу на горе. Посоката е обратна!
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Добре познавам българските генерали. Не виждам кой от тях е проник-
нат от убеждението, че е време абсолютният централизъм да отиде в мина-
лото и да отстъпи на нов управленски стил, който ще вземем от партньорите 
си в НАТО. И никой началник да не гледа на подчинените си като на стадо, 
което трябва да се направлява с дълга сопа и ругатни.

Живея с надежда, че е изпълнимо. От една страна, животът го налага, 
виждаме го от коалиционните партньори в мисиите зад граница и го правим 
на място. А после на ниско равнище носим опита у нас. От друга страна, 
самите коалиционни партньори ще започнат да ни го подсказват, тъй като 
при изпълнение на съвместните задачи ще се проявяват белези на несъв-
местимост.

Всъщност, ако проявя стремеж към точност, би трябвало да спомена, че 
в „План �0�5“ има един много интересен пасаж за въвеждане на ясни правила 
за взаимодействие и поддържане на хоризонтална и вертикална координация 
на управленско равнище. Чудесно, макар дузината изречения да се ограни-
чават в рамките само на общи постулати. По-важното е изричното записване 
в плана, че предстои да бъдат разработени подробни щабни процедури за 
координация. Две години по-късно такива процедури все още нямаше. И вече 
си мислех, че едно полезно начинание е умряло в зародиш. Сгреших.

Само седмица след завръщането ни от Афганистан разговарях с начал-
ника на управление „Операции“ към Генералния щаб генерал Никола Сла-
вев. Споделих с него еретичните си мисли. За моя изненада и радост гене-
ралът възкликна спонтанно: „Сега в нашето управление разработваме точно 
управленска схема, която ще сведе задачите, правата и отговорностите на 
възможно най-ниско равнище“. Зарадвах се. Но е рано за шампанското.
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