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155 ГОДИНИ ОТ 
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И РЕВОЛЮЦИОНЕН 
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НА ПЕТРОВА НИВА НАЦИОНАЛНО  
ЧЕСТВАНЕ НА 118-АТА ГОДИШНИНА ОТ  

ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ
На 21 август на тракийското 

Оборище се състоя национално 
честване на 118-ата годишнината 
от Илинденско-Преображенското 
въстание, организирано от Общи-
на Малко Търново и Съюза на тра-
кийските дружества в България.

Официални гости на събора-
поклонение бяха Румен Радев, 
президент на Република Бълга-
рия, под чиито патронаж се про-
веде 118-ата годишнина от въста-
нието, вицепрезидентът Илияна 
Йотова, министърът на културата 
проф. Велислав Минеков, област-
ният управител на Бургас проф. 
Мария Нейкова, кметовете на 
общините Бургас и Приморско 
Димитър Николов и Димитър 
Германов, директорът на ОДМ-
ВР-Бургас старши комисар Кало-
ян Калоянов, генералният консул 
на Република България в Ис-
танбул Васил Вълчев, консулът 
Радослава Кафеджийска, пред-
ставители от генералното кон-
сулство в Одрин Методи Андреев 
и Роберто Иванов, Александър 
Чъкърък, предстоятел на българ-
ските храмове в Одрин и член 
на ВК на СТДБ, Антон Киссе, 
депутат в Украинския парламент 
и председател на Асоциацията 
на българите в Украйна, Петко 
Колев, ръководител на партия 
„Граждански демократичен съюз 
в Република Северна Македо-
ния, представители на 
български политиче-
ски партии, депутатът 
Атанас Зафиров.

В събора-поклоне-
ние участваха Кр. Пре-
мянов, председател на 
СТДБ, Краснодар Бе-
ломорски, зам. предсе-
дател на ЦР на СТДБ 
и председател на Со-
фийското тракийско 
дружество, Михаил 
Вълов, зам. предсе-
дател на ЦР на СТДБ 
и председател на ТД 
„Тракия“ в гр. Ямбол, 
Маргарит Петров, 
зам.- председател на 

ВК на СТДБ и председател на 
ТД „Бойко Чавдаров“ в Харман-
ли, Гено Пухов, зам.-председател  
на ВК на СТДБ и председател на 
ТД „Яни Попов“, Созопол, Ки-
рил Киряков, зам.-председател 
на ВК на СТДБ и председател 
на ТД Лазар Маджаров, Сливен, 
Цанко Атанасов, член на ЦР на 
СТДБ, председател на Староза-
горското тракийско дружество и 
съпредседател на ТМСБ, Кирил 

Сарджев, член на ЦР на СТДБ и 
председател на ТД „Георги Са-
пунаров“ в Хасково, членовете 
на ВК на Съюза: Стефан Колев, 
председател на ТД „Странджа“ в 
Бургас, Станка Димитрова, пред-
седател на РТД във Варна, Пау-
лина Петрова, председател на ТД 
„Царевец 2021“ във Велико Тър-
ново, Геновева Божкова, предсе-
дател на ТД „Тракия“, Русе, Нели 
Анастасова, председател на ТД 

„Стоян Мавродиев“, Търговище, 
Елена Мурджева, председател 
на ТД „Одринска епопея“ в По-
морие и съпредседател на ТЖС, 
Веселина Йонкова, председател 
на ТД „Николай Хайтов“, Бяла, 
Божанка Николова, председа-
тел на ТД „Лазо Лазов“, Средец, 
Николай Димитров, председател 
на ТД в Айтос, Антон Георгиев, 
председател на ТД „Подем“, Пле-
вен, членовете на ЦР на СТДБ: 
член-кореспондент проф. Георги 
Михов и член кор. проф. Васил 
Проданов, директор на ТНИ, д-р 
Ваня Стоянова, научен секретар 
на ТНИ, доц. Геновева Михова, 
директор на филиала на ТНИ във 
Варна, д-р Ваня Иванова, редак-
тор на сайта на СТДБ и на в. „Тра-
кия“, представители на тракийци 
и граждани от цялата страна.

Организаторите Община Мал-
ко Търново с кмет Илиян Янчев, 
Съюзът на тракийските друже-
ства в България с председател 
Красимир Премянов и Регионал-
ният съвет на тракийските друже-
ства в Бургас с председател Гено 
Пухов, бяха направили стройна 
организация, която даде възмож-

ност на присъстващите да посе-
тят онази част от програмата, коя-
то отговаря на  техните интереси. 

Програмата започна с Пети 
фолклорен конкурс „Хайдушка 
и комитска песен“, продължи с 
откриване на документална из-
ложба „125 години организирано 
тракийско движение в България“, 
с научна конференция, посветена 
на бележитата годишнина и на 
проф. д-р Иван Филчев, почетен 
гражданин на Малко Търново 
и дългогодишен председател на 
Тракийския научен институт.

Научната конференция на 
тема: „125 години организирано 
тракийско движение в Бълга-
рия“, организирана от Тракий-
ския научен институт, Съюза на 
тракийските дружества в Бъл-
гария и община Малко Търно-
во, се проведе в залата-музей в 
историческата местност в при-
съствието на потомци на тра-
кийски българи. Конференция-
та бе открита от Илиян Янчев, 
кмет на община Малко Търно-
во, който приветства гостите и 
участниците в научния форум.

 Награждаване на Ил. Янчев

 Откриване на изложбата на Петрова нива



от Българската православна църк-
ва. В последвалата тържествена 
проверка участваха военнослуже-
щи от Националната гвардейска 
част, представителните роти на 
Българските въоръжени сили и VI 
ученически гвардейски отряд от 
СУ „Христо Ботев“, Айтос.

Президентът и върховен глав-
нокомандващ Въоръжените сили 
Румен Радев прие почетния строй 
на представителните роти на 
Българската армия. 

Тържествената част на съ-
бора беше открита от кмета на 
община Малко Търново Илиян 
Янчев, който припомни подви-
га и величието на участниците 
в Илинденско-Преображенско-
то въстание като подчерта, че 
Петрова нива е символ на борба-
та и непримиримостта на тракий-
ски българи с робските окови. 

В словото си председателят 
на СТДБ Красимир Премянов 
подчерта традицията от 20-те 
години на миналия век насам 
тракийци да отбелязват знаме-
нателното събитие, станало на 
Петрова нива, където предците 
им решават да се вдигнат на въс-
тание и да помогнат на въстана-
лите българи в Македония. Той 
подчерта, че години наред общи-
на Малко Търново и Съюзът на 
тракийските дружества в Бълга-
рия, който отбелязва 125 години 
от създаването си, организират 
този възпоменателен събор, пос-
ветен на 118-ата годишнина от 

Илинденско-Преображенското 
въстание. 

„С готовност за саможертва 
нашите предци са се борили за 
свободата на България, за нейна-
та независимост и целокупност. 
Днес, техните потомци, обеди-
нени в Съюз на тракийските дру-
жества развиват активна дей-
ност за  съхранение на паметта, 
идентичността и традициите. 

И тази година Тракийският нау-
чен институт събра изтъкнати 
учени на конференция, посветена 
на 125 години организирано тра-
кийско движение в България и на 
проф. д-р Иван Филчев, почетен 
гражданин на Малко Търново и 
дългогодишен председател на 
Тракийския научен институт.

Днес на това свято за всички 
българи място, присъстват тра-
кийци от цялата страна, пред-
ставители на други патриотич-
ни организации и на държавни 
институции, за да почетем геро-

ичната 1903 г. и да сведем глави 
в знак на признателност пред са-
можертвата на Преображенци  
в името на отечеството“.

В края на словото си председа-
телят на СТДБ постави няколко 
съществени акцента:

„Имаме необходимост от съ-
бори като днешния, за да полу-
чим вдъхновение от величавия 
подвиг на илинденци и преобра-

женци, но и за да си припомним 
за неизпълнения дълг на поли-
тиците към тракийци. Все 
още мълчат за първия от всич-
ки през миналия век тракийски 
геноцид, за нерешените човеш-
ки, морални и материални пра-
ва на тракийските бежанци и 
техните потомци. 

Съюзът на тракийските 
дружества в България няма да 
се умори да напомня за нереше-
ните тракийски проблеми, ще 
продължи да работи за съхра-
няване паметта за миналото, 
ще защитава българщината и 
православието, за да ни има!

Ще продължим да спазваме 
завета „НЕ ЗАБРАВЯМЕ, НО 
НЕ ОТМЪЩАВАМЕ“ и се на-
дяваме да дочакаме справедли-
вост!“ 

Красимир Премянов поднесе 
специална благодарност на об-
щина Малко Търново и нейния 
кмет Илиян Янчев за поддържа-
нето на традициите и за положе-
ните усилия за организирането на 
събора. 

Благодарност беше изразена 
към президента Радев и вицепре-
зидента Ил. Йотова за подкрепата 
им за тракийската кауза. 

В своето слово на възпомена-
телното тържество пред мемо-
риала на преображенци си пре-
зидентът Румен Радев заяви:

„Чест е да бъда в сърцето на 
Странджа в този свят за всеки 
българин ден. На Петрова нива 
се стичаме хиляди от всички 
краища на родината, за да отда-
дем почит към подвига на герои-
те от Илинденско-Преображен-
ското въстание.   

Тази светла дата завинаги 
духовно ще свързва българите 
от Тракия и Македония. И днес, 
повече от 100 години след съби-
тията, сред нас са и наши съна-
родници от Република Северна 

Македония. 
В историческата 1903 г., на 

това място, „по всички правила 
на модерния парламентаризъм“, 
както ще напишат  очевидците, 
тракийци отсъдиха: време за ко-
лебания няма – Одринският ре-
волюционен окръг въстава редом 
със своите братя от Македония. 
От Охрид до Черно море  бълга-
рите разпалиха стихията на ре-
волюцията. Революция в защита 
на обезправените, на българско-
то име, на личното и народно 
достойнство, което стои по-
високо от имота и от живота. 
„Бихме се, спасихме честта“, 
ще възкликне към края на въста-
нието Даме Груев.

Моралният завет, който 
ни оставиха нашите предци, 
е че свободата е единствено 
възможна, когато си готов да 
вградиш в нейните темели са-
мия себе си. Парещото перо 
на летописеца на въстание-
то Христо Силянов напомня и 
днес, че освободителната идея 
изисква безрезервно посвещава-
не, че преклонението пред са-
можертвата на най-достойни-
те повелява всяко поколение да 
осмисля каква България оставя 
на потомците. Редом със спо-
мена за битките, жив е и спо-
менът за пепелищата, които 
поглъщат хиляди домове и чо-
вешки съдби. За библейския по-
ход на бягащите от зверства-
та и прокудените от родните 
си места тракийци, поели по 
пътя към обетованата земя на 
Родината, търсейки спасение 
и подслон от зверствата при 
потушаването на въстанието. 
Този трагичен епизод е нашият 
национален урок за цената на 
свободата и необходимостта 
ревностно да я пазим.

Председателят на Съюза на 
тракийските дружества в Бъл-
гария Кр. Премянов приветства 
участниците в конференцията, 
поднесе благодарността на тра-
кийци към община Малко Търно-
во, награди кмета Илиян Янчев с 
плакет „125 години организирано 
тракийско движение в България“ 
за дейността му в полза на тра-
кийската кауза и за запазването 
на българщината в района, и му 
връчи членска карта, удостове-
ряваща членството му в СТДБ. 
Член кор. проф. Васил Проданов 
представи новата книга на д-р 
Ваня Иванова „Съюзът на тра-
кийските дружества в България в 
битка за паметта и търсене на ис-
торическа справедливост (1990–
2020) и Документален сборник с 
доклади, интервюта и позиции по 
тракийска проблематика (1990–
2021) с автор Кр. Премянов.

Конференцията продължи с 
доклади на проф. Светлозар Ел-
дъров, д-р Ваня Стоянова, Стоян 
Райчевски, проф. Боряна Бужаш-
ка, д-р Ваня Иванова и чл. кор. 
проф. Васил Проданов, в които 
авторите споделиха резултатите 
от своя изследователски труд. 

Председателят на СТДБ и  
кметът на Малко Търново по-
срещнаха участниците в тракий-
ския туристически поход „По 
стъпките на преображенци“, во-
ден от Димо Карабелов. Младите 
хора бяха приветствани от кмета 

на Малко Търново и от предсе-
дателя на Съюза на тракийските 
дружества, който ги награди. 

Наградени бяха и лауреатите 
от Петия фолклорен конкурс

„Хайдушка и комитска песен“.
Вечерната програма на събора 

започна със заупокойна молитва 
в памет на загиналите за свобода-
та, отслужена от Старозагорския 
митрополит Киприан и духовници 
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поканен в с. Чепеларе, където всички са при-
ети в организацията чрез полагане на клетва. 
Той, както се оказва, е първият карлуковец, 
включен в революционната организация. 
Едва през 1898 г. в с. Карлуково ще бъде съз-
дадено революционно братство, инициатор 
на което е учителят Вълко Ив. Шишманов.

Свещеник А. Инджов е инициатор за въз-
никването на Роженския събор. В местност-
та Рожен са се отбелязвали няколко хрис-
тиянски събора през лятото: „Св. Кирик и 
Юлита“ – 28.07; „Св. Марина” – 30.07; „Св. 
Илия“ – 02.08; „Св. Пантелей“ – 09.08. След 
Съединението на Източна Румелия с Княже-
ство България през Рожен минава границата 
с Османската империя и било затруднено 
празнуването на празниците. По инициати-
ва на свещеник Ангел Инджов се приема да 
има един събор, на „Св. Пантелеймон и иде-
ята е осъществена през 1898 г.

В Архива на Българската екзархия са за-
пазени писма на свещ. А. Инджов до Одрин-
ския български митрополит с молба да бъде 
преместен в Даръдере (дн. Златоград), след 
овакантяване на енорията там. От м. май, 
1901 г. свещ. А. Инджов е ръководител на 
революционната организация в Даръдере, 
замествайки учителя Атанас Чешмеджиев, 
родом от Устово. Развива голяма дейност. За 
една година (1901-1902) събира 102 лири за 
оръжие на организацията, които по Арханге-
ловден предава на Хр. Караманджуков и Ст. 
Чакъров. Хр. Караманджуков пише: „Поп 
Ангел бе по-смел, по-ловък, по-опитен, а 
и населението и организационните люде 
като към свещеник питаеха първоначално 
по-голямо доверие“ (Хр. Караманджуков. 
Западнотракийските българи…, 1934, с. 144). Негов псевдоним е Кешиш Първан. 

Следва Даръдерската афера през пролетта 
на 1902 г. Ал. Филипов (върховист) на път 
от Ксанти, където 1 месец събирал пари за 
организацията и нищо не събрал, идва в Да-
ръдере със същата мисия. Свещ. А. Инджов 
не му гласувал доверие и го препратил при 
войводата Пею Шишманов. Но като стигнал 
до Дерин кедик, над с. Ряка, в близост до с. 
Карлуково, уплашен П. Шишманов да не го 
убие, решава да отиде в с. Горно Дереке (дн. 
Момчиловци). Обърква пътя и се озовава в 
с. Каршилъ (дн. Виево), нахийски център. 
Хванат е и в Пашмаклъ (дн. гр. Смолян) от-
криват в книжата, които носи, имена от Да-
ръдере, включително на свещ. А. Инджов. 
Другите даръдерци се отървават с подкупи, 
а свещ. А. Инджов е осъден на 10 г. заточе-
ние в затвора на Беяз кулле (Месина). От там 
пише писма на Стою Шишков. През 1904 г. 
март, е амнистиран и конвоиран до Даръде-
ре. Забранено му било 3 години да свещено-
действа. След Хуриета (1908 г.) е свещеник в 
с. Манастир, Смолянско. Изпълнявал дълга 
си зиме и лете, в студ и пек, макар селото 
да било отдалечено от с. Карлуково, а и да 
се пресичала тогавашната граница между 
България и Османската империя. За кратко 
бил и свещеник в съседното на Карлуково с. 
Петково. Както го описват, в служенето си 
бил „тих, скромен, но преди всичко човек на 
дълга“ (Ст. Илчевски. Не изтръгвайте коре-
ните от родното село, 2005, с. 100). В Карлу-
ково служел заедно със свещеник Емануил 
Т. Беев в голямо разбирателство и взаимно 
почитане. Когато свещ. Беев бил архиерей-
ски наместник, А. Инджов служел сам. По 
време на заточението на свещ. Беев в Одрин, 
свещ. А. Инджов се грижел с каквото може 
за многочленното му семейство.

А. Инджов бил безстрашен. През 1900 г. 
в Карлуково, на сокака под черквата го сре-

ща деребеят Раиф Делиеминев от съседното 
с. Каршилъ и при разминаването му рекъл: 
„Папаз ефенди, ейсега ще ти изкарам чер-
вата“. Свещ. А. Инджов му отвръща: „Ти 
доде ми изкараш червата, аз ще ти надупча 
гърдите“ и изважда изпод расото револвер. 
Раиф се измъкнал с думите: „Чакай бе, па-
паз ефенди, ти от шега не разбираш ли?“

Свещеникът едва оцелява през 1912 г., в 
началото на Балканската война. Отведен е 
в с. Давидково с цел да бъде убит, но след 
малтретиране, през Виево и Устово, бил пре-
пратен в Пашмаклъ. Оцелял благодарение на 
познанството си с един юзбашия, като бил 
пощаден и върнат в Карлуково. 

Свещ. А. Инджов се изявява и като общест-
веник. През 1927–1929 г. е подпредседател на 
читалището в селото. Бил редовен член на 
Училищното настоятелство. Обичал реда и 
чистотата. Овощната му градина била за при-
мер с подрязани дръвчета от подбрани сорто-
ве. Бил и пчелар, като имал собствено изра-
ботена преса за обработка на пчелните пити. 
Изографисването на черквата, както и постро-
яването на камбанарията, са и негово дело.

Свещеникът предрекъл смъртта си. Имал 
видение една сутрин рано, в черквата, при 
подготовката си за служба, че ще си отиде от 
тоя свят след 40 дена. Приготвил си всичко, 
включително завещанието. Поискал скром-
но погребение, като споделил, че ако някой 
от селото имал възражения да бъде погребан 
в двора на черквата, да го погребат в гроби-
щата. Умира през 1939 г. на 73-годишна въз-
раст. В архива на местната черква има много 
книги, в т.ч. стари, които са били негово при-
тежание. Както споделя един славейновски 
краевед: „Животът и делото на този скромен 
Божи служител и голям родолюбец ще бъде 
пример за всички поколения – не само от 
нашето село“ (Ст. Илчевски. Не изтръгвайте 
корените от…, 2005, с. 100).
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155 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ  
И РЕВОЛЮЦИОНЕН ДЕЯТЕЛ СВЕЩЕНИК АНГЕЛ ИНДЖОВ 

ОТ С. СЛАВЕЙНО, СМОЛЯНСКО (1866–2021)
ДОЦ. ГЕОРГИ МИТРИНОВ

Свещеник А. Инджов е нагледен пример 
за карлуковския творчески потенциал. От 
рано остава сирак, баща му умира и той е 
принуден да изкарва прехраната на семей-
ството си с дюлгерство. Гурбетува с кар-
луковски гурбетчийски чети в Казанлък, 
Пловдив, Стара Загора. Известно време е 
строителен предприемач в София. В извес-
тен период от тая част от живота си е бил 
и самарджия. Завършва началното училище 
в родното Карлуково (дн. с. Славейно). На 
29-годишна възраст е ръкоположен за све-
щеник в Цариград от митрополит Максим 
Скопски, по-късно Пловдивски. По това вре-
ме (началото на 90-те години на 19-ти век) 
свещ. Емануил Т. Беев, друг голям средноро-
допски възрожденски и революционен деец 
в расо от с. Карлуково, е избран за архиерей-
ски наместник на Ахъчелебийско (дн. Смо-
лянско) и заминава за с. Райково, където е се-
далището му. И А. Инджов остава свещеник 
в родното село. Хр. Караманджуков – млад 
тогава учител в Карлуково, свидетелства с 
какво голямо желание младият свещеник се 
готвел за службите в черквата. По това време 
за известен период училището било в къща-
та на свещеника, където квартирувал и Хр. 
Караманджуков. А в сградата на местното 
училище били настанени турски войници. 

След пожара в Карлуково (1896 г.) свещ. 
Е. Беев се върнал в селото, защото и негова-
та къща изгоряла. Наложило се свещ. А. Ин-
джов да се премести в друга енория и отива 
в с. Долно Дерекьой (дн. с. Соколовци). Там, 
през 1897 г. е кръщението на А. Инджов в ко-
митликя. Заедно с още няколко жители на с. 
Долно Дерекьой, което тогава е гранично, е 
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ПО ИНИЦИАТИВА НА ТРАКИЙСКОТО 
ДРУЖЕСТВО „ГЕОРГИ САПУНАРОВ”  

И ЧИТАЛИЩЕ „ТРАКИЯ 2008”  
БОРИС МЛАДЕНОВ Е ОБЯВЕН ПОСМЪРТНО  

ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ХАСКОВО
По инициатива на тракийското дружество „Георги Сапу-

наров“, Хасково с председател  Кирил Сарджев и читалище 
„Тракия 2008“ е събрана подписка и създаден Инициативен 
комитет от почетни граждани за удостояване на г-н Борис 
Младенов (1920–1987) със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН 
НА ХАСКОВО“ – посмъртно, по случай 100 години от рож-
дението му. Предложението е придружено от подписка на 
над 400 граждани на Хасково, сред които са много дейци на 
културата  в града и членовете на тракийското дружество.

Борис Младенов е дългогодишният хоров диригент и 
художествен ръководител на представителния Ансамбъл 
за народни песни и танци „Китна Тракия“ (от 1973 г.) и 
диригент на Смесен хор „Родна песен“. Под негово ръко-
водство, след многобройни успехи „Китна Тракия“ полу-
чава заслужено признание – през 1979 г. му е присъдено 
званието „Представителен“.

С цялостната си дейност Борис Младенов допринася 
за многобройните награди на ансамбъла и смесения хор, 
а признателните тракийци и граждани на Хасково днес 
се отблагодаряват на своя хоров диригент и художествен 
ръководител.

На 30 юли 2021 г. Борис Младенов е обявен посмъртно 
за Почетен гражданин на Хасково.

На 6 август т.г., с националния 
химн на България в изложбената 
зала на Културен център – Харман-
ли беше открита гостуващата в града 
изложба, посветена на „125 години 
организирано тракийско движение в 
България“.  

Изложбата е подготвена от Съюза 

на тракийските дружества в Бълга-
рия и Тракийския научен институт 
в партньорство с Държавна агенция 
„Архиви“, Научния архив при Бъл-
гарската академия на науките и На-
ционалната библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“.

На откриването присъстваха кме-

тът на Харманли Мария Киркова, 
председателят на тракийското друже-
ство „Бойко Чавдаров“ в Харманли 
Маргарит Петров, председателят на 
тракийското дружество „Георги Са-
пунаров“ в Хасково Кирил Сарджев, 
наследници на тракийски бежанци и 
граждани.

В ХАРМАНЛИ ГОСТУВА ИЗЛОЖБАТА,  
ПОСВЕТЕНА НА „125 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО 

ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ”

НА ПЕТРОВА НИВА НАЦИОНАЛНО  
ЧЕСТВАНЕ НА 118-АТА ГОДИШНИНА...

Затова сме длъжни да бдим над 
земята си и над паметта на заги-
налите, да помним за хилядите из-
оставени домове и да отстояваме 
правата си. 

Благодаря на всички горди на-
следници на тракийци, които 
грижливо пазят паметта на свои-
те предци и я предават на идните 
поколения. Само народ, който пом-
ни своето минало, има бъдеще.

Поклон пред паметта на герои-
те!

Да живее България!“
Кулминацията на честванията 

беше тържествената заря проверка 
в памет на загиналите герои.

Продължава от 2-а стр. Програмата завърши с празни-
чен концерт с участието на стран-
джанските народни певци: Манол 
Михайлов, Жечка Сланинкова, 
Ирена Станкова, Зорница Георгие-
ва, Лазар Налбантов, Костадин Ми-
хайлов и оркестър „Жарава“.

През паметника на загиналите 
в борбите за присъединяване на 
Одринска и Беломорска Тракия и 
Странджа към свободна България, 
бяха поднесени венци и цветя от 
СТДБ и ТНИ, от тракийските дру-
жества в страната, от ТСНИ „Завръ-
щане към корените“ и „По обратния 
път на дедите ни“, от държавни ин-
ституции, от кметове, от депутати 
и представители на политически 
партии и от признателни граждани.  Петрова нива 2021 година



НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

На 18 юли, точно в 9.20 
ч. Президентът Румен Ра-
дев и Областният управител 
на Бургаска област проф. 
Мария Нейкова пристигна-
ха пред Общината в Айтос. 
Целта на визитата на Прези-
дента беше да посети право-
славния храм „Св. Димитър“ 
и да поднесе цветя пред па-
метната плоча на Васил Лев-
ски, по повод 184 години от 
рождението на Апостола.

Президентът беше по-

срещнат от кмета Васил Ед-
рев и членовете на ТД „ТРА-
КИЯ“ – Айтос. Румен Радев 
първо поздрави тракийци, 
които го очакваха пред Об-
щината. „Най-важното сега е 
да не забравяме заветите на 
Левски. Заради всички тези 
млади хора, които виждам 
тук“, заяви Президентът. По 
думите му, Айтос е едно от 
местата, които с удоволствие 
посещава.

В двора на храма офици-
алните лица бяха посрещна-
ти от строя на Ученическия 

гвардейски отряд 
на СУ „Христо Бо-
тев“ и от децата от 
Клуб „Млади въз-
рожденци“ при СУ 
„Никола Вапцаров“ 
– Айтос. Децата и 
учителите от ДГ 
„Славейче“ пък 
изненадаха Прези-
дента с вълнуваща 
програма с песни 
и стихове за Апос-
тола.

Румен Радев и  
проф. Нейкова вля-

зоха в храма, 
в който по 
п р е д а н и я , 
през 1872 г. 
е пял Лев-
ски. Те запа-
лиха свещи, 
и поднесоха 
цветя пред 
п а м е т н а т а 
плоча, поста-
вена преди 24 години 
от Общински комитет 

„Васил Левски“ – Айтос.
Пред входа на църквата, 

Президентът получи карти-

на на айтоската художничка 
Димитрина Желева със сим-
волите на града, и с пожела-

нието, платното да напомня 
на държавния глава за Айтос 
и неговите граждани.
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АЙТОСКИТЕ ТРАКИЙЦИ ПОЧЕТОХА РОЖДЕНИЕТО 
НА ЛЕВСКИ ЗАЕДНО С ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ

На 9 август т.г., с тържествена 
церемония в Харманли бе открит 
възстановеният Сводест или Гър-
бав мост, който е символ на гра-
да. Той е построен през далечната 
1585 г. и е единственият изцяло за-
пазен обект от обособяването на 
Харманли като селище.

Мостът е уникално творение, чи-
ито строител е големият архитект 

на Османската империя Мимар Си-
нан. Съоръжението е построено, за 
да улесни преминаващите кервани. 
Сводът на моста образува гърбави-
на, откъдето идва и името му.

Възстановяването на моста е 
резултат от изпълнение на проект 
„Възраждането на старите исто-
рически и културни коридори“, съ-
финансиран от Европейския съюз 

чрез Програмата Интеррег-ИПП 
за трансгранично сътрудничество 
България-Турция.

Целта е да се увеличи туристи-
ческата привлекателност на Хар-
манли и да се популяризира общо-
то културно наследство. 

Домакин на официалната це-
ремония беше кметът на община 
Харманли Мария Киркова. На от-

криването присъстваха консулът 
на България в Одрин Атанас Ди-
мов, вицеконсулът Роберто Ива-
нов, кметът на община Хасково 
Станислав Дечев, регионалният 
инспектор към Министерството 
на културата за Южен централен 
район арх. Слави Славов, инж. 
Юлиян Димов, архиерейският на-
местник отец Живко Петров, парт-

ньорите по проекта от Асоциация-
та за популяризиране на Одрин и 
туризмът в Одрин, председателят 
на тракийското дружество „Бойко 
Чавдаров“ в Харманли Маргарит 
Петров, председателят на тракий-
ското дружество „Георги Сапуна-
ров“ в Хасково Кирил Сарджев, 
наследници на тракийски бежанци 
и и много граждани. 

ТРАКИЙЦИ ОТ ХАРМАНЛИ И ХАСКОВО УЧАСТВАХА В ОФИЦИАЛНАТА 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО НА ВЪЗСТАНОВЕНИЯ ГЪРБАВ МОСТ

  Президентът поздравява тракийци в Айтос

  Тодор Вълчев, деятел на тракийското движение в 
Айтос заедно с Президента и Областния управител
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НИКОЛАЙ  ДИМИТРОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИСТОРИЯ

В края на учебната година, в  град Айтос, г-жа Пенка 
Кирязова – директор на СУ „Христо Ботев“, връчи гра-
мотите и наградите на участниците в Националния кон-
курс за есе и разказ за ученици посветен на „125 години 
организирано тракийско движение в България“. Отличе-
ни ученици от конкурса са Анатоли Апостолов, Татяна 
Кънева и Пламена Димова.  

Учениците с интерес писаха по теми свързани с тра-
кийското минало и стриктно спазиха целта на конкурса, 
която  е да се проследят  възрожденските идеи за нацио-
нално освобождение и обединение през различните исто-
рически периоди след Освобождението, както и стреме-
жа на тракийските българи към свобода и справедливост, 
защита на  техните морални и материални интереси, съх-
раняване на историческата памет за великите и трагични 
събития в история на тракийци, популяризиране на  тра-
кийското културно и историческо наследство. 

Девизът на тракийци: „Не забравяйте, но не отмъща-
вайте“ изразява техния морал и идейна същност: дълбока 
връзка с предците, родолюбива памет за миналото, зачи-
тане на човешкото достойнство  и съзидателен поглед в 
бъдещето.

БОЖАНА БОГДАНОВА

ОТЛИЧЕНИТЕ УЧЕНИЦИ  
С ГРАМОТА

ПЪРВА ГРУПА (първи-четвърти клас)
ЕЛЕНА ДОБРЕВА, 4 клас, Варна, 

за „Сватбеният оркестър“, консултант 
Магдалена Маркова

РАЯ МАРКОВА, 4 клас, Казанлък, за 
„Гордостта на нашата долина“, консултант 
Валентина Димова

 
ВТОРА ГРУПА /пети-седми клас/
АЗИЯ ТРЕРОТОЛА, 5 клас, Милано 

Италия, за „Незабравима екскурзия“
АЛЕКСАНДРА РАНГЕЛОВА, 7 клас, 

София, за „Героят на нашия род“, консул-
тант Веска Малцева

АЛЕКСАНДЪР ТОШЕВ, 5 клас, Со-
фия, за „Разказ за рода“, консултант Веска 
Малцева

АНТОН ИВАНОВ, 5 клас, София, 5 
клас, за „Моето семейство познато и не-
познато“, консултант Александра Иванова

ВАЛЕНТИНА ЦОЧЕВА, 6 клас, Со-
фия, за „По следите на моите корени“, 
консултант Валерия Ченгелиева

ВАЛЕРИЯ ГАБРОВСКА, 7 клас, Со-
фия, за „Родствени връзки“ (Спомен от 
миналото), консултант Веска Малцева

ВАСИЛЕНА КЪРМОВА, 7 клас, Яго-
дово община Родопи област Пловдив, за 

„Урок“, консултант Иван Георгиев
ВИКТОРИЯ ПАВЛОВА, 5 клас, Со-

фия, за „Завръщане към корените“, кон-
султант Веска Малцева

ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ, 5 клас, София, 
за „Завръщане към корените“, консултант 
Петя Дерменджиева

ГЕОРГИ БОЖИНОВ, 5 клас, Соофия, 
за „Завръщане към корените“, консултант 
Петя Дерменджиева

ГЕОРГИ СУНГАРСКИ, 5 клас, София, 
за „Моите корени“, консултант Петя Дер-
менджиева

ДАНИЕЛ БОЯДЖИЕВ, 5 клас, Варна, 
за „Моята голяма малка семейни исто-
рии“, консултант Магдалена Маркова

ИВАЙЛО НИКОЛОВ, 6 клас, София, за 
„За интереса към род и родина“, консул-
тант Валерия Ченгелиева

ИВАЙЛО ПАЛИЧЕВ, 6 клас, София, 
за „Зовът на кръвта“, консултант Валерия 
Ченгелиева

ЙОАНА МОСКОВА, 7 клас, София, за 
„Една щастлива история в ужаса на война-
та”, консултант Веска Малцева

КРАСИМИРА УШАГЕЛОВА, 5 клас, 
София, за „Моето родословно дърво“, 
консултант Петя Дерменджиева

КРИСТИЯН ИВАНОВ, 7 клас, София, 
за „Родрода не храни, но тежко му, който 
го няма“, консултант Веска Мацева

ЛЮДМИЛ КОСТОВ, 7 клас, София, за 
„Трудностите през които е преминал моят 
род“, консултант Веска Малцева

МАГДАЛЕНА ПАСТУХОВА, 7 клас, 
София, за „Трудностите при оцеляването 
на рода ми“, консултант Веска Малцева

МАГДАЛЕНА РАХНЕВА, 5 клас, за 
„Живот като насън“, консултант Веска 
Малцева

СЛАВ АНТОАН ГЕОРГИЕВ, 5 клас, 
София, за Завръщане към корените“, кон-
султант Петя Дерменджиева

 
ТРЕТА ГРУПА, (осми-дванадесети 

клас)
БОБИ ДЖЕЙ МАУЛ, 9 клас, Добрич, 

за „Историята на пра-дядо Джак“, консул-
тант Джули Даун Маул

БОЯН ПЕНЕВ, 10 клас, Варна, за „Не-
победимата българска конница“, консул-
тант Магдалена Маркова

ИВАН ВЕЛКОВ, 11 клас, София, за 
„Завръщане към корените“, консултант 
Рената Цветкова

КАТЕРИНА ДОБРЕВА, 12 клас, за 
„Малама и аз“, консултант Магдалена 
Маркова

КИРИЛ ДИМОВ, 10 клас, Казанлък, за 
„На Шипка всичко е спокойно“, консул-
тант Валентина Димова

ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ, 10 клас, Ка-
занлък, за „Да пожелаеш свобода“, кон-
султант Валентина Димова

НИКОЛ НЕДЯЛКОВА, 11 клас, София, 
за „Завръщане към корените“ /Родовата па-
мет е жива“, консултант Рената Цветкова

РАЯ НИКОЛОВА, 8 клас, Добрич, за 

„Завръщане към корените“, консултант 
Магдалена Трифонова 

СИЯНА РОМАНОВА, 11 клас, Варна, 
за „Детство“, консултант Магдалена Мар-
кова

СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА, 8 клас, Ва-
рна, за „Завръщане към корените“, консул-
тант Кремена Кънева

ХРИСТИЯНА СЛАВОВА, 8 клас, за 
Един поглед към миналото“, консултант 
Йовка Чорбаджийска

 
ВСИЧКИ КОНСУЛТАНТИ  
ЩЕ ПОЛУЧАТ ГРАМОТИ

 
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  

ЩЕ ПОЛУЧАТ И ТЕМАТИЧНИ  
СИМВОЛИ И ПОДАРЪЦИ

 
Предстои Церемонията за връчване на 

награди, отличия, грамоти на участниците 
в Националния конкурс за есе, разказ на 
тема „Завръщане към корените“ 2021, в 
Националния пленер за рисунка на тема 
„Моето родословно дърво“ 2021 и в На-
ционалната инициатива „И в добро и в зло 
помагали си дедите ни“ 2021.

 
С благодарност към всички участници 

за готовността и отделеното време свърза-
ни с инициативите на Тракийско сдруже-
ние „Национална инициатива „Завръщане 
към корените“ и „По обратния път на де-
дите ни“

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА 2021 Г.  
НА ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА 

ИНИЦИАТИВА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ”  
И „ПО ОБРАТНИЯ ПЪТ НА ДЕДИТЕ НИ”

Продължение от миналия брой

ЦЕРЕМОНИЯ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ” – АЙТОС ЗА ВРЪЧВАНЕ 
НА НАГРАДИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС 
ЗА ЕСЕ И РАЗКАЗ ЗА УЧЕНИЦИ, ПОСВЕТЕН НА „125 ГОДИНИ 

ОРГАНИЗИРАНО ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ”

  Ученици и учители от Айтос



тров
ЕНЕР САИДОВ, 4 клас, 

Айтос област Бургас, консул-
тант Николай Димитров 

МИНКА СИМЕОНОВА, 
4 клас, Айтос област Бургас, 
консултант Николай Дими-
тров

ТЕОДОРА ДИКИДУШЕ-
ВА, 4 клас, Айтос област 
Бургас, консултант Николай 
Димитров

ВТОРА ГРУПА  
(пети-седми клас)

ВАЛЕНТИНА СТАН-
ЧЕВА, 5 клас, Айтос област 
Бургас, консултант Николай 
Димитров

ЙОАНА СТАМАТОВА, 5 
клас, Айтос област Бургас, 
консултант Николай Дими-
тров

МАРТИН ЩЕРЕВ, 5 клас, 
Айтос област Бургас, консул-
тант Николай Димитров

ХРИСТИЯНА ЩЕРЕ-
ВА, 5 клас, Айтос област 
Бургас, консултант Нико-
лай Димитров 

ВСИЧКИ  
КОНСУЛТАНТИ ЩЕ  
ПОЛУЧАТ ГРАМОТИ

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ 
ЩЕ ПОЛУЧАТ И  

ГРАМОТИ И ТЕМАТИЧНИ 
СИМВОЛИ И ПОДАРЪЦИ.

Предстои Церемонията за 
връчване на награди, отличия, 
грамоти... на участниците в 

Националния конкурс за есе, 
разказ на тема „Завръщане 
към корените“ 2021, в На-
ционалния пленер за рисунка 
на тема „Моето родословно 
дърво“ 2021 и в Националната 
инициатива „И в добро и в зло 
помагали си дедите ни“ 2021

С благодарност към всич-
ки участници за готовността 
и отделеното време, свързани 
с инициативите на Тракий-
ско сдружение „Национална 
инициатива „Завръщане към 
корените“ и „По обратния 
път на дедите ни“.

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ 
ПЛЕНЕР ЗА РИСУНКА 
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПЪР-
ВИ ДО ДВАНАДЕСЕТИ 
КЛАС НА ТЕМА: „МОЕТО 
РОДОСЛОВНО ДЪРВО“ 
2021 (ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ 
КОРЕНИТЕ),обявен от Тра-
кийско сдружение „Нацио-
нална инициатива  „Завръ-
щане към корените“ и „По 
обратния път на дедите ни“ 

ПЪРВА ГРУПА 
(първи-четвърти клас)

ГАЛЕНА КОСТАДИНО-
ВА, 4 клас, Айтос област 
Бургас, консултант Николай 
Димитров

ДАЯНА АТАНАСОВА, 4 
клас, Айтос област Бургас, 
консултант Николай Дими-
тров

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ, 4 
клас, Айтос област Бургас, 
консултант Николай Дими-
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СТЕФКА КОСТОВА

Илинденско – Преображенското въстание от 
1903 г. е вторият висок връх в национално-демокра-
тичната революция на българския народ за отхвър-
ляне на петвековното османско робство. Героите и 
мъчениците на Илинденско-Преображенската епо-
пея са от онези достойни избраници на съдбата, 
чийто дела им отреждат вечен живот в сърцата на 
признателните потомци. 

Такъв акт на заслужено признание и почит е 
решението на общинските съветници от Бургас, 
които на редовно заседание на Общинския съвет  
от 14.04.2021 г. решиха две от улиците в комплекс 
„Меден рудник“, Промишлена зона „Юг“, да се име-
нуват „Мария Тенишева“ и „Презвитера Елена“.

Това са две жени от Лозенград и с. Кавакли, 
чийто активно участие в подготовката на въста-
нието за национално освобождение в Одринска 
Тракия буди възхищение и преклонение пред ге-
роизма и себеотрицанието им – свободолюбиви, 
безстрашни, пламенни патриотки. Те стоически по-
насят трудностите и опасностите, рискуват живота 
си с ясното съзнание, че в борбата за свобода 
всеки има място, че в тази свещена борба всеки 
трябва да има своя дял.

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА  
НА ТРАКИЙСКИТЕ  

БЕЖАНЦИ В ЯМБОЛ

На 18 август 2021 г. в клуба на Дружество „Тра-
кия“ – гр. Ямбол се проведе среща на Управителния 
съвет на дружеството и тракийци, участващи ак-
тивно в организационния живот на организацията. 
Председателят на дружеството Михаил Вълов на-
гради членовете на УС, групови отговорници и тра-
кийци с книгата на Ваня Иванова „СТДБ в битка за 
паметта и търсене на историческа справедливост 
(1990-2020)“.

Участниците в срещата поднесоха венец и цветя 
пред Паметника на тракийските бежанци в Ямбол.

НАГРАДИ И ЗА МАЛКИТЕ 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,  

ХУДОЖНИЦИ, 
ВАЯТЕЛИ

 Представители на ТД в Ямбол 
пред паметинка на бежанците
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2016: 

ЧЛЕН КОР. ПРОФ. ВАСИЛ ПРОДАНОВ,  
ДИРЕКТОР НА ТНИ

Талибаните превзеха петмилионния Ка-
бул, а американските дипломати панически 
изгориха секретната документация в посол-
ството и побягнаха към летището, за да се 
отлетят към родината си. Стотици хиляди 
афганистанци отчаяно се мъчат да избягат 
също от ислямисткия ад. Европа е заплаше-
на от гигантска емигрантска вълна, резултат 
на американските действия в Афганистан. 
У нас се свика Съвета за национална сигур-
ност при президента, за да обсъжда нейните 
последствия. Това отпуши в съзнанието ми 
два спомена, свързани с Афганистан – еди-
ният от 1992 г., а другият от 1988 г.

През 1992 година на една конференция 
във Вашингтон се запознах с известния аме-
рикански социолог и политически мислител 
Самюел Хънтингтън, който по това време 
е пишел, както стана ясно по-късно своята 
статия за „Сблъсъка на цивилизациите“, ста-
нала основа на книгата на тази тема. В разго-
вора помежду ни той започна да ми обяснява 
как идеологиите изчезват, а на тяхно място 
се появява сблъсъка между различни циви-
лизации на религиозна основа. Аз изразих 
съмнение в това доколко е достоверна теза-
та му, той се опита да ми даде аргументи и 
накрая завърши разговора с думите: „Тази 
идея вече бе изпробвана в Афганистан и 
се оказа, че тя работи“.

След това в разговор с друг американски 
колега разбрах, че той е бил в екипа, който 
е предложил на американските секретни 
служби да противопоставят на съветски-
те войски в Афганистан интернационална 
група от бойци, обединени от идеите на 
исляма, готови да умрат в негово име, кои-
то да бъдат обучени и въоръжени от аме-
риканците за тази цел. Така се стимулира 
възникването и възхода всъщност на ради-
калният ислямизъм през последните десе-
тилетия на ХХ век, избил милиони хора по 
целия свят.

Това тогава ми припомни нещо, което 
сам бях видял четири години по-рано. През 
април 1988 година съдбата ме запрати в 
Кабул на честванията по случай 10 годиш-
нината от Априлската революция от 1978 
година, извършена от Народната демокра-
тична партия на Афганистан там, довела 
до антифеодално, антииклерикално и ан-
тикапиталистическо правителство, което 
обявява, че ще изгражда своята страна по 
съветски образец. Официално държавата 
става светска, забранява се на жените да 
носят бурки, а мъжете имат задължение 
да режат брадите си, забраняват се при-
нудителните бракове, въвежда се масово 
обществено образование и здравеопазва-
не, извършва се аграрна революция за 
преразпределение на земята. Афганиста-
нците дори изпращат космонавт със съ-
ветските полети. Създава се Афганистан-
ска академия на науките, която започва 
съвместни проекти с чужди академии. 
Така е обаче в началото. 

Десет години по-късно, когато аз прис-
тигах за честването на годишнината в  Аф-
ганистан нещата бяха коренно променени. 
САЩ бяха решили, че една от посоките, в 
които могат да ударят СССР чрез прокси 
война е Афганистан, където съветските 
войски бяха дошли да помагат на афга-
нистанското правителството. За да напра-
вят това американците организираха на 
ислямистка основа многохилядна армия, 
която да води битката там. И тя бе започ-
нала, вървеше вече почти едно десетилетие, 
а краят ú изглеждаше все по-мрачен. За да 

може да запази населението на своя страна 
афганистанското правителство бе дало заден 
ход и се се бе отказало от атеизма и приело 
шериата, върнало бурките и брадите. Това 
обаче не му бе помогнало. Ислямистката 
вълна от организираните, въоръжени и под-
крепяни от САЩ муджахидини водеше жес-
токи борба със съветските войски не само на 
земята, но и във въздуха. Американците ги 
бяха снабдили със своите ракети „Стингер“ 
– земя-въздух, насочени срещу самолети на 
правителството и съветските войски. Раке-
тите се самонасочваха от топлината на са-
молетите и хеликоптерите и водеха до теж-
ки поражения. Така бяха свалени десетки 
съветски самолети и хеликоптери. А Кабул 
е град, намиращ се в долина заобиколена от 
планински върхове с много пещери, в кои-
то бяха скрити редица такива американски 
ракети, дадени на ислямистките отряди, за 
да обстрелват самолети, летящи над столи-
цата. Затова, когато нашият самолет набли-
жи Кабул на около 2000 метра височина до 
него долетяха два хеликоптера, разхвърлящи 
край себе си частици от вещество, което от-
клоняваше ракетите и го съпровождаха дока-
то кацне на летището.

Спомням си срещата с президента Моха-
мед Наджибула. Той по убеждения бе атеист, 
а бе принуден да даде заден ход и върне ше-
риата и се мъчеше да намери някакво спо-
разумение с ислямистките радикали. Дори 
подаръците, които раздаде на нас, гостите 
на честването бяха красиви молитвени ки-
лимчета. Само месец след това Горбачов за-
почна постепенното изтегляне на съветските 
войски, а по-късно Елцин щеше да спре и 
икономическата помощ. В резултат на това 
Наджибула бе свален от власт и по-късно 
убит и обесен на вратата на президентския 
дворец от дошлите на власт талибани.

Роденото и въоръжено от САЩ ислямист-
ко чудовище овладя не само Афганистан, но 
понеже имаше интернационален характер 
простря пипалата си в целия ислямски свят, 
прие множество различни форми, доведе до 
11 септември 2001 г. и решението на прези-
дента Джордж Буш да се справят с него като 
пратят войските си в Афганистан да му отне-
ме от там властта. И битката започна. Води 
се цели 20 години. През това време на аме-
риканско владичество в Афганистан тази 
страна „демократично“ бе превърната в 
най-големият производител и износител на 
наркотици в света, убивайки така хората 

не само чрез ислямските терористи, но и 
чрез гигантски наркотичен бизнес. Само 
две години след американското нахлуване в 
Афганистан през 2003 г. вече производство-
то на наркотици даваше 62 % от БВП на 
Афганистан, а след още четири години през 
2007 г. там се произвеждаше 93 % от неза-
конния хероин в света. 

Афганистан бе превърнат в най-мо-
гъщата наркосила в историята и в исля-
мисткото чудовище, което в крайна смет-
ка ще победи световния хегемон.

Неслучайно д-р Хакийм Наим, америка-
нец от афганистански произход, препода-
вател в катедрата по история на Калифор-
нийския университет казва в интервю, че 
в Афганистан „САЩ създадоха хаос чрез 
подкрепата си на най-корумпираните гру-
пи на елита и изграждане на мафиотска 
икономическа система, управлявана от нар-
кобосове, военноначалници и съответните 
изпълнители“.

Така с помощта на милиарди долари и 
специална програма на САЩ, водещи битка 
със СССР се бе родило чудовището на Фран-
кенщайн на глобалния ислямстки тероризъм 
и радикализъм, което започна след това да 
мачка и тях, а и останалия свят. 20 години 
американците изграждаха проамериканско 
афганистанско правителство, подготвяха и 
въоръжаваха неговата армия, а то се оказа 
така корумпирано и негодно, че бе разгро-
мено само за десетина дни, а редица негови 
представители се присъединиха към талиба-
ните. Въпреки хвърлените преди това над 70 
млрд. долара за изграждане и въоръжаване 
на афганистанската армия, за да може тя да 
се противопостави на талибаните.

Според анализ на изследователи от Уни-
верситета Браун в САЩ войната на аме-
риканците в Афганистан със създаденото 
от тях чудовище им е струвала 2.261 три-
лиона долара и в крайна сметка те бяха 
дадени напразно, защото бяха победени. 
А избитите невинни хора в тази война 
при друго съотношение на силите сигур-
но биха довели до международен съд над 
виновниците за това. Според доклад на 
ООН от началото на 2020 година само за 
предишните 10 години в Афганистан са 
изтрепани в резултат на американската 
„демократизация“ на страната 100 хиля-
ди цивилни граждани.

След изтеглянето на съветските войски 
от Афганистан тогавашният режим начело с 

Наджибула оцелява още три 
години. Сега след 20 годиш-
но господство на америка-
нците в Афганистан тяхното 
марионетно правителство 
почти веднага загуби война-
та от роденото с помощта на 
тях ислямистко чудовище. В 
края на юни разузнавателни-
те агенции на САЩ стигнаха 
до извода, че афганистан-
ското правителство може 
да рухне шест месеца след 
извеждането на американ-
ските войски. И не познаха, 
нещата се оказаха много по-
отчайващи за САЩ. Рухва-
нето стана само за десети-
на дни.

Известно е как загубата 
на САЩ във Виетнамската 
война смачка морално аме-
риканската нация, провоки-
ра вълна от неоизолациони-
зъм, подкопа доверието към 
държавата, стимулира ин-
флация. Намесата на СССР 

в Афганистанската война в края на 1970-те 
и 1980-те години бе един от факторите за 
неговия крах. Сега постепенният заник на 
глобалната американска мощ получава до-
пълнителен ускорител.

През 2017 година американският ис-
торик Алфред МакКой публикува своята 
придобила популярност книга „В сенки-
те на американския век: Възход и упадък 
на американската глобална власт“, в която 
разказва за упадъка на САЩ, които спо-
ред него окончателно ще загубят своята 
хегемонна роля до края на нашето де-
сетилетие. В нея той специално обръща 
внимание на „унизителните поражения“ на 
империите, които ускоряват техния упадък. 
Поражението на САЩ в Афганистан не от 
кого да е, а от пуснатите от тях в действие 
сили някога в битката им със СССР се въз-
приема от немалка част от международните 
наблюдатели като погребален звън в упадъ-
ка на американската империя. Всъщност 
като се изключи така нар.“ Пустинна буря“ 
– първата война на САЩ срещу Ирак през 
1991 година, те търпят поражение през по-
следните десетилетия не в една и две вой-
ни – войните в Корея, във Виетнам, в Ирак, 
Сирия, Либия но най-тежка е в Афганистан, 
защото бяха победени от създаденото от са-
мите тях чудовище на радикалния ислям. И 
то в най-дългата война в цялата им история. 
То им помогна в победата в студената вой-
на със СССР, но след това победи и тях. И 
тази победа ще има дълбоки последствия за 
САЩ на фона на кризата на неолибералния 
капитализъм, на либералната демокрация, 
на дълбоко разделеното и воюващо помеж-
ду си американско общество с гигантското 
социалнокласово неравенство между 1 % 
най-богати и мнозинството американци. 
Това става след като 37 млн. американци 
бяха заразени и над 600 000 от тях умряха 
от пандемията. Става след климатичните 
бедствия, опустошаващи цели райони на 
страната. В условията на нова студена вой-
на с печелещия икономическата битка с тях 
Китай, който се индустриализира и стана 
„фабриката на света“, за сметка на деиндус-
триализацията на САЩ и на превръщането 
им в една от силно задлъжнелите държави 
на планетата. На този фон това „унизително 
поражение“ вероятно ще има последствия-
та за които говори МакКой. Sic transit gloria 
mundi – Така преминава световната слава. 

САЩ СЪЗДАДОХА ЧУДОВИЩЕТО  
НА ФРАНКЕНЩАЙН И ТО ГИ ПОБЕДИ


