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Последните пет столетия са 
свидетел на постоянните оп-
ити на различни империи от 

всички краища на света да наложат 
ако не директната си власт, то поне 
влиянието си върху колкото се може 
повече територии. Има, обаче, един 
обширен район на света, където мно-
го от големите империи са изпробва-
ли силите си, проваляли се е и този 
провал повече или по-малко е коствал 
съществуването им. Този район може 
най-общо да бъде наречен Централна 
Евразия и настоящата статия има за 
цел да направи един обобщен пре-

глед на опитите на Големите да доми-
нират над тази част от света.

Тъй като това не е обикновена статия, 
предназначена за публикуване в блог 
или в пресата, е нужно да започнем 
по-отдалеч и да изясним термините с 
които ще се борави в текста по-долу. 
Ето защо, вместо увод, следващите ре-
дове ще отговорят на няколко основ-
ни въпроса, без които читателите (а и 
автора) не биха могли да продължат 
по-нататък към същинската част.
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С термина Централна Евразия, в на-
стоящата статия ще се разбират тери-
ториите разположени между Черно 
море на запад и Тибет на изток. Те 
обхващат разнообразни по климат, 
предимно планински райони, насе-
лявани още от дълбока древност от 
свободни, независими племена, кла-
нове и родове, които трудно понасят 
съществуването на централизирана 
държава и се стремят да запазят мак-
симална възможна автономия спрямо 
властовите центрове�. Защо Евра-
зия? Тук искам ясно да отбележа, че 
терминологията няма нищо общо 
с евразийството, което е популярно 
идеологическо течение в Русия, което 
се стреми да фиксира мястото на тази 
страна като мост между културите на 
двата континента. Настоящата статия 
възприема идеята, че Европа и Азия 
образуват един по-голям комплекс не 
само в географско, но и в културно и 
политическо отношение. Излишно е 
да се навлиза в детайли относно това 
как големите културни и политиче-
ски процеси започнали в единия край 
на Евразия засягат целия комплекс. 
Два христоматийни примера са фор-
мирането на Монголската империя 
и Великото преселение на народите, 
но има и безброй други, които също 
могат да бъдат посочени. Важното в 
случая е, че Европа и Азия са до та-
кава степен свързани по между си, 
че изкуственото географско деление, 
наложено от европейците има малко 
общо с действителността. Приемайки 
Евразия като факт, настоящата статия 

ще се фокусира върху нейната цен-
трална част, която през по-голямата 
част от новата и най-новата история 
се оказва в периферията на големите 
империи.

Това е може би най-трудния въпрос в 
съвременната историография. Изпи-
сани са множество статии, сборници 
и монографии и доста от тях предла-
гат често противоречиви дефиниции 
и параметри по които можем да отсе-
ем империите от останалите полити-
чески формирования. Въпросите за 
размера, етническото многообразие, 
експанзивността и идеологията са 
също толкова важни колкото и само-
определянето на една държава като 
империя, както и начина по който 
съседите й я възприемат. Отделно 
от това съществуват множество ре-
лигиозни и лексикални особености, 
които няма как да бъдат прескочени. 
Лично аз съм противник на идеята, 
че властови и религиозни термини, 
които не са продукт на западно-ев-
разийските култури1 трябва да бъдат 
превеждани и приравнявани към 
стандартите на тези култури. Вед-
нага давам пример с опита на бри-
танците да унифицират китайските 
дворцови титли със своите или опита 
за приравняване на титлите „ха-
лиф“                             и „император“. 
Всеки средно интелигентен човек 
знае, че два народа могат да влагат 
коренно различно значение в на пръв 
поглед идентични термини, позиции 
1 	 За	 съдържанието	 на	 термина	
„властови	център“	виж	по-долу.
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или явления. Ето защо е трудно да се 
наложи единен стандарт за това кои 
държави са империи и кои не са. За 
да избегнем дълбоките и противо-
речиви дебри на научния спор, тази 
статия ще използва един по-свободен 
модел за „империя“. Под империя от 
тук на сетне ще се разбират големите 
колониални държави, заместени през 
ХХ-ти век от т.нар. Велики Сили. За 
още по-голямо улеснение ще избро-
им конкретните държави – Велико-
британия, Русия (След 1917г. СССР, 
след 1991г. Руска федерация), Китай 
(империите Минг и Цин, република 
Китай и Китайската народно-демо-
кратична република), Османската им-
перия (след 1923г. - Турция), Персия 
(След 1979г. Иран), САЩ�, Моголска-
та империя2 (чието място днес се зае-
ма от Индия). Това, разбира се, не са 
единствените империи, но останали-
те подобни държави като Германия и 
Франция нямат директно отношение 
към разглеждания проблем и няма 
да са предмет на настоящата статия. 
Именно изброените по-горе държави 
ще са главните герои на нашата ис-
тория и чрез развитието на тяхната 
политика спрямо Централна Евразия 
ще проследим как точно опитите за 
контролиране на региона влияят на 
съдбата на империите.

Без да претендирам за оригиналност 
или някаква форма на свръх инова-
ция, смея да заявя, че термина власто-
ви център не е повлиян от конкрет-
2 	 Наричани	 най-често	 от	 нас	
българите	-	„Западна	Европа“

но научно изследване, а е плод на 
поредица от лични размишления 
върху проблемите на гео-политика-
та. Той е изключително подходящ 
за да предаде реалното състояние 
на политическата действителност 
в Централна Евразия. Какво имам 
предвид? Когато говорим за обшир-
ните територии между Черно море и 
Тибет, където географските фактори 
правят комуникациите и директния 
контрол трудно осъществими, се на-
блюдава тенденция за формиране на 
властови центрове, които се опитват 
да наложат контрол над нестабил-
ната периферия около тях. Пример 
за това са поредицата от персийски 
династични империи, Моголската 
империя, както и държавите на гру-
зинци, афгани и узбеки. Характерно 
за властовия център е консолидира-
нето на властта около един икономи-
чески и политически център, който се 
превръща в столица на формиращата 
се държава. В следствие на богатства-
та и ресурсите осигурени чрез този 
център, власт-имащите се заемат да 
разширят влиянието си за сметка на 
периферните райони, които отстъп-
ват по богатство, брой на населението 
и наличие на организирани военни 
сили и административен апарат. Спо-
собността на властовия център да за-
държи определено пространство под 
своя директен и индиректен контрол 
преминава през периоди на възход и 
падение, които често съвпадат с ди-
настични промени или изчезване на 
едни държави и замяната им от дру-
ги. От другата страна на властовия 
център имаме периферията, съставе-

Какво е „властови център“?

ИСТОРИЯ



 http://nauka.bg 76

на от разпокъсани автономни владе-
ния/племена, които се опитват да се 
противопоставят на домогванията на 
един или повече властови центрове. 
Тези племена/владения имат склон-
ност да се превръщат във военно-по-
литически ренегати, да се съюзяват 
със силите на деня в опит да извлекат 
максимална изгода или просто да за-
пазят съществуването си. Когато на 
лице е един географски фрагменти-
ран регион, логично е да се форми-
рат множество властови центрове и 
периферии, чийто мащаб варира в 
зависимост от човешките и материал-
ни възможности на замесените стра-
ни. Освен това, отделни властови цен-
тове могат да се окажат в ролята на 
периферия на по-големите от тях вла-
стови центрове. Този сложен йерар-
хичен комплекс превръща политиче-
ската ситуация в Централна Евразия 
в изключително проблематична и 
хаотична материя, чието правилно 
разбиране изисква полеви опит, сери-
озно наблюдение и детайлно позна-
ване на местните традиции, вражди 
и обичаи. За да направи ситуацията 
още по-заплетена, освен комплекса 
от съподчинени властови центрове и 
периферии, в Централна Евразия се 
наблюдава още един феномен, който 
е подчинен на свой собствени закони 
– пограничните земи (The Frontier).

Терминът „Frontier” използван в ан-
глоезичната литература за да обо-
значи територията, която се намира 
на ръба на цивилизациите е изклю-

чително комплексен. Буквалният 
превод „граница“ е неподходящ, тъй 
като предполага една строго фикси-
рана зона от няколко километра, коя-
то разделя две държави. Погранични 
земи е далеч по-подходящ превод, 
тъй като предполага един по-обши-
рен географски и политически аре-
ал. Пограничните земи са феномен 
който обикновено се наблюдава в 
периферията на сбор от държавни 
формирования, на по-големи дър-
жавни образования или на границата 
между две империи. Типичен пример 
за подобни зони са Мала Азия и Кав-
каз, които се формират като погра-
нични зони през Средновековието в 
контекста на Арабо-Византийските 
конфликти. Характерно за погранич-
ните земи (или зони) е сливането на 
културните и политически традиции 
на двете противостоящи си държа-
ви/цивилизации. В горепосочените 
примери става въпрос за създаване 
на хибридни ислямо-християнски 
вярвания, както и на заемки и от ви-
зантийската и от арабската традиции 
в политиката и примесването им с 
местни практики. Така се формира 
един комплекс от традиции, практи-
ки и идеи, които не могат да бъдат 
отделени едни от други и често са ха-
рактеризирани като неортодоксални. 
За хората, живеещи в тези територии, 
е характерно чувството за независи-
мост, както и формирането на специ-
фичен начин на поведение, базиран 
на идеите за чест, справедливост и 
кръвно братство. Пограничните земи 
са люлка на особен вид племена, чия-
то връзка се базира на общия интерес 
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и начин на живот и има малко общо 
с реално родство. Типичен пример 
за това са казаците, които са продукт 
на нуждата от създаване на дружи-
ни от верни, целеустремени мъже, за 
които клетвата и побратимяването 
означават много повече от кръвното 
родство. Според най-новите теории, 
Османците се появяват именно като 
такава група, обединена от хариз-
мата на Ертогрул и Осман�, а не от 
някакъв мним племенен произход. 
Тъй като Централна Евразия лежи в 
периферията на множество империи, 
голяма част от нея представлява една 
голяма погранична зона, където тра-
дициите на християнството, исляма в 
двете му основни форми, будизма и 
шаманизма се примесват в една уни-
кална спойка, която формира харак-
терен пограничен етос�. Що се отнася 
до отношението между програнични-
те общества и държавите, на преден 
план изпъква стремежа на погранич-
ниците да се откъснат от контрола на 
заобикалящите ги държави и импе-
рии. Това води до една своеобразна 
преходност на „верността“ на дадена 
погранична група към една или по-
вече държави. Не е чудно тогава, че в 
два последователни конфликта едно 
и също погранично племе (или гру-
па) може да воюва на срещуположни 
страни за да запази собствените си 
интереси. Тази флуидност на вер-
ността прави окончателното покоря-
ване на тези групи доста сложно, тъй 
като прекалената агресия рискува да 
предизвика пренасочването на пог-
раничниците от влиянието на една 
сила към друга. Така например Ру-

сия, Османската империя и Персия са 
ту врагове, ту съюзници на народите 
в Кавказ, в зависимост от това коя от 
останалите сили се стреми да наложи 
властта си над целия регион.

 Комбинацията между мащаб-
ни погранични зони и множество 
имперски властови центрове пре-
допределя постоянното наличие на 
конфликти в Централна Евразия. Да 
се разкаже историята на Централна 
Евразия е непосилна задача за който 
и да е отделен изследовател. Ето защо 
следващите редове предлагат кратък 
обзор на основните събития, без да 
претендират за пълна изчерпател-
ност. Историята на отделните импе-
рии и техните наследници е обект 
на множество монографии, немалко 
от които са достъпни за български-
ят читател. По-новите изследвания 
на англоезичната историография 
се фокусират по-скоро върху отдел-
ни социални  политически явления, 
тяхното разбиране и интерпретира-
не, докато по-старите трудове както 
на „западните“ така и на съветските 
историци са насочени към изчерпа-
телен разказ на събитията за сметка 
на по-малко анализи. Оптималният 
вариант за всеки изследовател е да из-
ползва и двата типа изследвания за да 
получи по-пълна представа за хода и 
същността на събитията.
 

Историята на кратко
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 Годината 1500 е един своеобра-
зен вододел в историята на Централ-
на Евразия. Въпреки че тази година 
не носи особено значение за „запад-
ната“ цивилизация, за народите, на-
селяващи земите между Черно Море 
и Тибет тя се оказва ключова. За какво 
става дума?
В началото на шестнадесетото сто-
летие, територията на Централна 
Евразия представлява една сложна 
плетеница от по-големи и по-малки 
държави, както и обширни терито-
рии, населявани от множество раз-
лични племена.3 Старите хегемони 
на отминаващото Средновековие 
са предизвикани от издигащите се 
сили на Новото Време. Халифатът на 
Мамелюците в Египет и Сирия все 
повече се приближава към своя край, 
изправен пред нарастващата мощ на 
османците. Последната голяма тюрк-
ска държава – Аккоюнлу4 (Федерация 

3 	 Въпросът	 за	 това	 дали	 САЩ	 е	
империя	или	не	е	много	много	спорен,	но	е	факт,	
че	ако	не	институционално,	то	поне	доктринално	
поведението	 на	 САЩ	 определено	 е	 имперско.	
Това,	разбира	се,	е	закономерно	предвид	размера	
и	 възможностите	 на	 тази	 държава.	 Бих	 бил	
повече	 от	 щастлив	 ако	 тази	 статия	 се	 окаже	
стъпка	напред	в	развенчаването	на	мита,	че	само	
държави,	управлявани	от	император	са	империи.
4 	 Да	 не	 се	 бърка	 с	 Монголската	
Империя.	Моголите	(Мугали,	Мугули)	са	потомци	
на	армиите,	подчинени	на	Чингиз	Хан,	които	се	
заселили	в	централна	Евразия	и	по-специално	в	
Афганистан.	Империята	на	Моголите	е	създадена	
от	Захир	ад-Дин	Мухамад	Бабур,	владетел	на	Кабул	
и	 потомък	 на	 Тамерлан	 през	 1526г.	 След	 като	
узбеките	 завладяват	 Самарканд,	 Бабур	 решава	

на Белите Овни) губи борбата с по-
лунезависимите племенни вождове, 
които отказват да следват повелите на 
султаните на Аккоюнлу.  По на изток, 
последните остатъци от някога могъ-
щата Тимуридска� империя попадат 
под ударите на узбеките. В тази нес-
табилна обстановка изгрява звездата 
на двама мъже, които в последствие 
ще станат близки приятели и съюзни-
ци. Единият е последния пряк пото-
мък на Тамерлан, а по майчина ли-
ния и наследник на Чингиз Хан. Дру-
гият е последният потомък на имам-
ски шиитски род, който е династично 
свързан с повечето властващи фами-
лии в региона. И двамата имат теж-
ко детство, изпълнено със заговори, 
бягства и несигурност. И двамата ще 
вдигнат падналите знамена на свои-
те наследства и ще им придадат нов 
блясък и значение. Първият се нари-
ча Захир уд дин Мухаммад Бабур, ро-
доначалник на Моголската династия. 
Другият – Абу Мустафар бин Сайдар 
ас Сафави ще остане в историята под 
името Исмаил I и ще се превърне в 
първия персиец, управлявал Персия 
от времето на Ахеменидите. 
 Съдбата им е отредила различ-
ни пътища. След като узбеките, во-
дени от султан Мухаммад Шайбани� 
превземат Самарканд през 1500г., 
да	насочи	силите	си	към	Северна	Индия,	където	
Делхийският	 султанат	 бавно	 се	 разпада.	 След	
битката	при	Панирпат	(1526г.),	Бабур	подчинява	
целият	 Делхийски	 Султанат.	 Потомците	 му	
Акбар	 и	 Аурангзеб	 ще	 разширят	 империята	 на	
юг	и	изток	и	през	1700г.	Империята	на	Моголите	
обхващала	 по-голямата	 част	 от	 днешна	 Индия.	
Империята	 е	 ликвидирана	 през	 1858г.,	 когато	
земите	й	окончателно	стават	част	от	Британската	
империя.	

Сблъсъкът на Империите
 1500 – 1923г.
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младия Бабур отказва да води без-
смислена война за старото тимурид-
ско наследство и решава да потърси 
съдбата си другаде. Съдбата изглежда 
си знае работата и няколко години 
след като Бабур укрепва властта си 
над южен Афганистан, тигърът� от-
крива своята плячка. Делхийският 
султанат�, управляван през последни-
те век и половина от династията Лоди 
запада, разкъсван от междуособици. 
Бабур събира малка, но опитна ар-
мия, въоръжена с аркебузи и оръдия 
и нахлува в Индия. Осланяйки се на 
по-многобройните си сили, Сикандер 
Шах Лоди пресреща силите на Бабур. 
Последвалата битка при Панирпат 
(1526г.) се превръща в едно от най-
значимите събития не само в истори-
ята на Индия, но и на Евразия като 
цяло. Победата на Бабур е категорич-
на, династията Лоди е ликвидирана, 
а на нейно място се въздига нова им-
перия, която ще властва над Индия, 
Афганистан и Пакистан през следва-
щите три столетия.
 Исмаил използва дезинтегра-
цията на Аккоюнлу за да консоли-
дира своята собствена власт в южен 
Азербайджан и Северозападен Иран. 
Залагайки на мобилността и рели-
гиозния фанатизъм на своите тюрк-
мени-казълбаши („червени шапки“), 
Исмаил започва една война, която ще 
трае до края на живота му. Отслабе-
ните сили на Аккоюнлу не предста-
вляват особена пречка за армията на 
Сафавидите�. Истинският опонент се 
оказват османските армии, водени от 
своя султан Селим I. Османците вече 
са изградили най-голямата и опит-

на армия в Евразия, която, към онзи 
момент, няма еквивалент по бойни-
те полета. Въоръжени с огнестрелни 
оръжия и оръдия, османците лесно се 
справят с предимно кавалерийската 
армия на персите. Религиозната яр-
ост на еничарите все още не отстъпва 
на тази на казълбашите, но тюркме-
ните са надиграни и като дисципли-
на и като въоръжение от „слугите 
на Портата“. Битката при Халдиран 
(1514г.) и последвалите няколко десе-
тилетия войни завършват в полза на 
османците. Персите губят Месопота-
мия и Азербайджан, изоставяйки сто-
лицата си в Табриз за по-отдалечения 
и защитен Исфахан. Въпреки тези 
неуспехи, Исмаил успява да нанесе 
поредица поражения на узбеките как-
то и на владетелите в Източна Персия 
(Херат, Хвазрим и Бухара) и Балу-
джистан. По този начин Сафавидите 
компенсират загубеното на запад с 
експанзия на изток. До смъртта си 
Исмаил и Бабур остават съюзници, но 
постепенно империите им се проти-
вопоставят както на религиозна5, така 
и на политическа основа�.
 Междувременно западните 
предели на Централна Евразия по-
степенно попадат под властта на 
третата голяма ислямска династия на 
епохата – Османците. След победите 
над Сафавидите (1514) и Мамелюците 
(1517), Османската империя подчиня-
ва Месопотамия, Сирия, Палестина, 
Египет и Хеджаз. Следващи експеди-
ции при управлението на Сюлейман 
I Кануни поставят Йемен и Еритрея 
5 	 Виж	приложените	карти	които	
показват	изменението	на	пограничните	зони	
между	1400	и	1900г.
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под османска власт. По същото време 
борбата с Персия продължава и след 
поредица от конфликти османците 
фиксират границата далеч на изток 
в пределите на днешен Иран. Едва 
след 1600г., в следствие на икономи-
ческите и военни проблеми на осман-
ците, Сафавидите, в лицето на Аббас 
I, успяват да отвърнат на удара, за-
владявайки части от Месопотамия и 
Азербайджан. След 1630г. Османците 
поемат инициативата и според мира 
от 1638г. Сафавиди и Османци уста-
новяват граница, която в общи линии 
ще остане непроменена до 1920г. По 
същия начин се развива и конфликта 
между Сафавиди и Моголи. Борбата 
е за властта над Кандахар, който кон-
тролира основния път между Индия 
и Персия. Града сменя собственика 
си много пъти между 1600 и 1700г., но 
като цяло остава в ръцете на Моголи-
те.
 На северозапад от разглеж-
даната по-горе зона се появява нов 
регион, който се превръща в цел на 
редица имперски апетити. Казвказ 
и северното Черноморие стават аре-
на на поредица от конфликти меж-
ду трите големи сили на западната 
степ – Османците (заедно с техните 
татарски васали), Посполитажеч6 и 
Московското царство. Трите държави 
и техните локални съюзници се впли-
тат в поредица от конфликти, които 
с редки прекъсвания продължават 

6 	 Според	историографската	
традиция,	Ертогрул	(1230-1281г.)	и	Осман	
(1281-1324г.)	са	първите	бейове	(бегове)	на	
Османците,	които	завладяват	малка	територия	в	
Северозападна	Мала	Азия,	която	се	превръща	в	
ядрото	на	Османската	империя.

чак до 1783г., когато Русия анексира 
Кримското ханство и слага край на 
османското присъствие в северното 
Черноморие. 
 По подобен начин се развива 
и конфликта в Кавказ. Там до 1721г. 
Основните опоненти са Османската и 
Сафавидските империи, които си ос-
порват върховенството над местните 
държавици и племена. След 1721г. Ру-
сия също се включва в надпреварата 
за Кавказ. Процеса на присъединява-
не и усвояване на Кавказ се оказва из-
ключително бавен и труден за Русия 
и остава неразрешен въпрос в руската 
външна политика и до ден днешен.
 Един последен и по-малко по-
пулярен фронт между империите и 
пограничните земи се намира на те-
риториите източно от Аралско море 
и северно от Тибет. Тези земи, част 
от „Пътя на коприната“, от векове са 
спорна зона между степните вождове, 
монголските ханове и владетелите 
на Китай.  След краха на династията 
Юан7 през 1368г., новата китайска ди-
настия Минг се заема да се разправи 
с монголските си предшественици. 
Поредица от експедиции ликвидират 
последните гнезда на юанска съпро-
тива и поемат по стария караванен 
път северно от пустинята Гоби. Тук 
китайците се сблъскват с узбеките, 
чагатаите и ойратите, които пари-
рат опитите на Пекин да разпрос-
тре властта си на запад. Паралелно 
с това ресурсите на Китай се хабят в 
7 	 Термин,	популярен	в	
англоезичната	литература,	обозначаващ	
комплекс	от	социални	и	културни	параметри,	
които	определят	характеристиките	на	дадено	
общество.
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безплодна война с Виетнам, скъпо-
струващите експедиции на Зенг Хе, 
както и за грандиозните строителни 
проекти на император Йонгле�, Екс-
панзията на запад е окончателно из-
оставена, след като в средата на XV в, 
степните племена нанасят поредица 
от поражения на китайските армии и 
дори пленяват един от императорите. 
Последвалия период на затвореност 
на Китай продължава чак до края 
на XVII в., когато новата манчуйска 
династия Ци отстранява империята 
Минг. За разлика от своите предпаз-
ливи и затворени предшественици, 
императорите от Ман Чу се заемат 
с активна и агресивна политика на 
запад. Тибет е подчинен, заедно с 
днешна Монголия,. Степните пле-
мена на ойратите са сломени, а кал-
миките са принудени да се изселят 
на запад, към земите на долна Волга, 
където се превръщат в несигурни 
съюзници на Русия. Мощта на Ци ос-
тава неоспорима до средата на XIX в., 
когато поредица от войни с Велико-
британия, Франция, Русия и Япония 
разкриват слабостта на империята. 
Въпреки това, Китай продължава да 
владее Монголия и Тибет до 1912г., 
когато империята е заменена от репу-
блика и двете територии се отделят 
като самостоятелни държави.
 Осемнадесетото столетие носи 
значителни промени в отношението 
на империите към пограничните об-
ласти и по-малките властови центро-
ве. Докато Османската и Персийската 
империи постепенно залязват, Русия 
започва да се издига като най-силната 
държава в Централна Евразия. Из-

ползвайки своята по-модерна армия, 
както и добре развитата система от 
погранични укрепления, известна 
като „засечни черти“�, Русия започва 
да навлиза все по-дълбоко в степите 
на Евразия. След като подчинява кал-
миките8 в началото на века, Русия се 
заема с подчиня ването на татарите 
от Крим, както и на техните братов-
чеди – ногаите. До края на XVIII в. Ру-
сия си е осигурила властта над земите 
северно от Кавказ и западно от река 
Урал. Войните с Наполеонова Фран-
ция забавят процеса на усвояване на 
степта, но след 1815г., той започва с 
нова сила. Въпреки това, решител-
ният пробив в Централна Евразия е 
направен след неуспешната Крим-
ска война(1853-1856г.), когато степта 
остава единствената достижима цел 
за руската външна политика. Алек-
сандър II насърчава експанзията и до 
1870г. Русия подчинява всички земи 
северно от Иран и Афганистан. Пара-
лелно върви и експанзията в Кавказ, 
където Грузия сама се присъединява 
към православната империя, послед-
вана от завзетите след 1825г. Арме-
ния и Азербайджан. Съпротивата на 
персите е слаба, но османските сили в 
Трабзон и Ерзерум оказват постоянна 
съпротива. Едва след Руско-Турската 
война от 1877-78г. Русия постига про-
бив в Кавказ за сметка на отстъпките, 
направени от териториите на балкан-
ските държави, сред които и Бълга-
рия.
 Паралелно с руското прониква-
не, в Централна Евразия се появява 
още една колониална империя – Ве-
8 	 Виж	картата	за	1500г.	В	
Приложението.
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ликобритания. До края на XVIII в. 
Британското присъствие се отличава 
с доминиране на морските пътища, 
но след Наполеоновите войни, екс-
панзията по суша също се активизи-
ра. Нарасналата британска сухопътна 
мощ, съчетана с все по-бързо разви-
ващата се военна техника позволяват 
на англичаните, използвайки срав-
нително малки по численост сили 
да се справят с големите армии на 
индийските владетели. Паралелно с 
това, британците рекрутират все по-
вече местни войници, наричани „се-
пои“, които обучават по „европейки“ 
образец и използват в своите войни 
не само в Индия, но и в останалите 
части на света.9 Британската власт 
достига своя зенит е през 1858г. Ко-
гато Източно-индийската търговска 
компания и нейните владения в Ин-
дия са обявени за неотменна част от 
британската корона. За управлението 
на Британска Индия (която включва 
днешните Индия, Бангладеш, Ми-
анмар и Пакистан) е назначен виц-
екрал, чийто мандат се регулира от 
парламента и кралицата. След като 
завзема Пакистан, Британия влиза в 
пряк конфликт на интереси с Русия, 
наречен „Голямата Игра“. Двете стра-
ни превръщат Афганистан в буферна 
зона на своите интереси, особено след 
Кримската война. Опитите на бри-
танците да подчинят и Афганистан 
като превенция срещу по-нататъш-
но руско разширение към Индия се 
оказват напразни. Като компенсация, 
вицекралете успяват трайно да неу-
трализират опитите на руснаците да 
9 	 Тази	практика	достига	своя	разцвет	
по	време	на	Първата	Световна	Война.

се настанят в Тибет. Така към 1905г., 
когато Русия и Великобритания се 
сближават в рамките на Антантата, в 
Централна Евразия е постигната па-
това ситуация, допълнена от разпре-
делените зони на влияние в Персия.�

 Първата Световна война донася 
значителни изменения в разпределе-
нието на силите в Централна Евра-
зия. Рухването на Османската импе-
рия след 1920г. Води до обособяване-
то на свободни зони в Сирия. Палес-
тина, Месопотамия и Кавказ. Велико-
британия успява да си осигури по-го-
лямата част от тези територии, които 
са й предадени под формата на ман-
дати от новосъздаденото Общество на 
Народите (ОН). Единствено дневните 
територии на Сирия и Ливан мина-
ват под френски контрол. Ситуация-
та в Кавказ е малко по-различна. Там 
грузинци, арменци и азербайджанци 
се опитват да се възползват не само от 
разпадането на Османската империя, 
но и от гражданската война в Русия. 
Когато след 1919г. Червената армия 
постига успех над „белите“ царисти, 
опитите на кавказките републики 
да запазят независимостта си са осу-
етени от успехите на комунистите. 
Впрочем същото се случва и в земите 
между Каспийско и Аралско море. В 
крайна сметка, към 1923г. Съветският 
съюз поставя всички централно-ев-
разийски територии на Руската им-
перия в свои ръце. Великобритания 
също си осигурява стабилност в свои-
те нови владения, но както се оказва в 
последствие, локалните процеси, зад-
вижени от идеите на национализма 
и панарабизма остават неподвластни 
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на имперските сили.

 Както видяхме от краткия исто-
рически екскурз, Централна Евразия 
не престава да е арена на имперско 
противопоставяне в продължение на 
повече от 400 години. Османци, пер-
си, руснаци, китайци и англичани си 
оспорват върховенството на региона 
посредством директен контрол или 
налагане на васална зависимост на 
местните държави и племена. Про-
тивно на масовата представа, местни-
те държави и племена не са пасивни 
участници в този процес. Както вече 
посочихме в уводната част, местните 
елити, владетели и кланови вождо-
ве се опитват всячески да избегнат 
поставянето си под зависимостта на 
големите империи. За целта те из-
ползват всякакви дипломатически и 
военни комбинации, които понякога 
изглеждат нелогични от дистанци-
ята на времето, но в момента си на 
приложение отразяват оптималната 
възможност на различните гео-поли-
тически играчи.
 Основната част от населението 
на Централна Евразия се състои от 
номадски или полу-номадски обще-
ства, чиято социална и политическа 
структура се базира на децентализа-
цията. Клановите структури се под-
чиняват на по-строги вътрешни пра-
вила, но връзката между отделните 
кланове в едно племе е доста свобод-
на, което често води до флуидност на 
верността към племенните вождове. 

Някои от тези общности успяват с 
времето да кристализират в по-сери-
озни структури, в които се оформят 
различни форми на придворен жи-
вот и мобилна администрация, която 
носи някои от чертите на своя екви-
валент при уседналите народи, но се 
отличава на базата на социалните и 
културни характеристики на нома-
дите. Забележете, не бива веднага да 
поставяме оценки като „назаднича-
ви“ или „изостанали“. Тук терминът 
„различни“ най-добре обрисува ре-
алното положение на нещата. Това, 
което тази статия оспорва, е поста-
вянето на етикети за изостаналост и 
неадекватност. Факт е, че номадските 
и полу-номадските племенни и дър-
жавни структури често съществуват 
стабилни в продължение на повече от 
200 години, постижение с което доста 
държави в Европа не могат да се пох-
валят. В такъв случай, редно ли е да 
твърдим, че тяхната структура е „по-
лоша“ или „по-изостанала“ от „евро-
пейските“. Същото се отнася и до ма-
ниера за водене на война, който тези 
народи следват. Факт е, че народите 
на Централна Евразия по-трудно 
усвояват огнестрелното оръжие. До 
скоро това се тълкуване от „западна-
та“ историография като принцип на 
изостаналост. Малко по-задълбочено 
разглеждане на проблема ни показва, 
че тромавите, тежки и бавно-стреля-
щи мускети, използвани от европей-
ците до средата на XIX в, са напълно 
непригодни за употреба от конски 
гръб. В това се убеждават самите „за-
падняци“ още през XVII в., когато по 
време на Тридесетгодишната война 

Къде останаха „местните“?
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експериментите с конница, въоръже-
на с мускети и карабини се оказват 
неплодотворни. Едва след техниче-
ската революция в средата на XIX в., 
когато патронът заменя сачмите, а 
пушките с нарез и самозареждащ се 
механизъм изместват зареждащите се 
през дулото мускети, използването на 
огнестрелно оръжие от конски гръб 
става практично. Тези оръжия бързо 
са въведени в кавалерийските части 
на имперските сили, но тяхната изра-
ботка и закупуване са отвъд възмож-
ностите на степните народи, които са 
лишени от постоянни индустриални 
средища и богата финансова база 
заради естеството на географските и 
социални фактори, които доминират 
в Централна Евразия. В този смисъл, 
въздействието, което климата и гео-
графията оказват върху развитието 
на един народ не бива да се подце-
нява и би следвало да се включва във 
всяко сериозно обяснение за техни-
ческото и социо-политическото със-
тояние на един народ във всяка една 
епоха.�

  Трудно ще е да проследим в 
детайл всички конфликти, в които 
местното население взема страната на 
тази или онази имперска сила с цел 
да балансира влиянието им в съответ-
ната част на Централна Евразия. Въ-
преки това, можем да установим оп-
ределени модели, по които действат 
някои от по-големите племена и хан-
ства. На първо място не може да не за-
почнем с най-стабилната и сериозна 
„номадска“ държава в Централна Ев-
разия – кримското ханство. То е създа-
дено някъде в средата на XV в., в хода 

на разпадане на Златната Орда от ди-
настията на Гираите, които са по-ма-
лък клон на чингизидската династия, 
която властвала в Златната Орда след 
отпадането й от големия Монголски 
улус. Кримското ханство започва съ-
ществуването си в един бурен период 
на конфликти със всичките си съседи. 
Казанското и Астраханското ханство 
оспорват претенциите на Гираите за 
наследство на Златната Орда, докато 
от запад Литва, подпомагана от Пол-
ша започва да се разширява в източна 
Украйна. Кримското ханство успява 
да се съхрани в тази враждебна среда 
и дори преминава в контра настъпле-
ние в няколко случая. Въпреки това, 
опонентите са прекалено много и Ги-
раите правилно оценяват нуждата от 
повече съюзници и покровители. За 
тяхно щастие, такъв се явява в лицето 
на засилващата се Османска империя. 
След като флотът на Мехмед II Фатих 
(1446-49;1451-1481) завладява генуез-
ките пристанища в Крим през 1470-
те, Гираите решават да дадат васална-
та си вярност на султана в замяна на 
което получават военна подкрепа от 
Истанбул. Османците изпращат по-
редица от експедиции, които подчи-
няват Бесарабия и Йедисан, отблъск-
вайки литовските домогвания. През 
следващите 300 години кримските 
татари ще останат най-верният съюз-
ник на османците, а след като Русия 
завладява ханството им през 1783., 
доста от тях се изселват и са пресе-
лени от османските власт в днешна 
Добруджа. Но защо става така? Защо, 
за разлика от толкова други наро-
ди на Централна Евразия, татарите 
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от Крим никога не предават своите 
господари? Обяснението всъщност 
е много просто – Черно море. Да, 
правилно, причината е географска. 
Кримското ханство е уникално с това, 
че за разлика от останалите племенни 
и държавни образования, съществува-
щи в периферията на империите, то 
си има море, което да го отделя от им-
перията-съюзник. По този начин та-
тарите нямат пряк досег с османците� 
и между двете държави не съществува 
конфликт на интереси. Нещо повече, 
османците съвсем целенасочено под-
държат автономията на кримските 
татари и ги насърчават да водят ак-
тивна външна политика. По този на-
чин османските търговски интереси 
остават защитени, а големите приста-
нища Кафа и Кереч са предпазени от 
чужди нашествия.
 За разлика от татарите, остана-
лите държави и племена в Централна 
Евразия не могат да се похвалят с по-
добни добри отношения със своите 
сюзерени. Народите в Кавказ, напри-
мер, постоянно лавирали между Ос-
манската империя и Персия, а след 
това се обърнали и към Русия, когато 
и тя се включила в надпреварата. На-
родите, населяващи земите между 
Каспийско и Аралско море освен че 
враждували помежду си, били при-
тиснати от агресивната политика на 
Персия, Русия и Китай. Това се усети-
ло особено силно през 1740-те години, 
когато и трите империи били в на-
стъпление за сметка на пограничните 
народи. Въпреки това казахи, узбеки, 
ногаи и чагатаи съумели да отбият 
напора на имперските сили и едва 

след 1820г. Русия успяла да направи 
решителен пробив и да се разшири, 
покорявайки целия регион, заемащ 
древните провинции Бактрия и Тран-
соксиана. Както вече споменахме,  
единствено афганите успели да се 
изплъзнат от натиска на разширява-
щите се империи. Това се дължало 
колкото на упоритостта на афганите, 
толкова и на географските особено-
сти на тяхната родина. Както съвре-
менната практика показва, планин-
ските ридове на Афганистан са сери-
озно препятствие за логистиката и на 
най-модерните армии. Можем само 
да гадаем какви усилия са изисквали 
експедициите в тези територии през 
XIX в., а още повече – през XVIII-ти. 
Всъщност, Афганистан е покорен за 
последно от Надир Шах10 през 1738г., 
и то само защото половината афгани 
вече се биели на негова страна. Преди 
това афганите се намирали в полу-ва-
сална зависимост от Моголите, които 
използвали планинските конници по 
време на своите кампании в Бенгал и 
платата Декан. След смъртта на Ау-
рангзеб Аламгир11 (1658-1707г.), власт-
та на моголите постепенно отслабна-
ла. През 1721г. Именно афганите гил-
заи донесли гибелта на Сафавидската 
империя. Две десетилетия по-късно, 
след смъртта на Надир, Афганистан 
се превърнал в независимо кралство, 
където владетелите и племенните во-

10 	 Британската	зона	на	влияние	
включва	областта	Балуджистан	и	пролива	
Ормуз,	докато	руската	зона	се	простира	по	
южното	крайбрежие	на	Каспийско	море.
11 	 Моголски	 император,	 син	 на	Шах	
Джахан	 и	 Мунтаз	 Махал.	 По	 	 негово	 време	
Моголската	империя	достига	своя	зенит.
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ждове подели постоянна борба, така 
характерна за центъра и периферии-
те.
 Въпреки крайния успех на им-
перските сили, пограничните дър-
жави и племена устояли повече от 
триста години на постоянния натиск 
на своите съседи. В този смисъл, ви-
талността и практичността на техни-
те модели на управление не бива да 
се подценява. Въпреки всичко, края 
на Първата Световна война поста-
вил начало на една нова епоха – на 
национализма и суверенните дър-
жави, поддържана от устава на ОН 
и стремежите на всеки народ да се 
сдобие със своя държава. Този стре-
меж заменил пограничното упорство 
и съпротива и въоръжил народите на 
Централна Евразия с ново средство 
за борба. Триумфът на империите се 
оказал мимолетен.

 1923г. бележи няколко важни 
етапа от развитието на международ-
ните отношения. На първо място, 
Съветският съюз окончателно се ут-
върдил като наследник на Руската 
империя. Паралелно с това започват 
преговори за сътрудничество между 
Съветите и Ваймарската република. 
Пак по това време в „Близкия Изток“ 
арабите подемат борбата си за от-
хвърляне на британското и френско 
колониално присъствие, а евреи-
преселници от Русия строят масово 
първите кибуци в Палестина. Едно 

е ясно – решенията на Версайските 
договори не удовлетворяват нито по-
бедителите, нито победените и доста 
хора търсят реванш.
 Последните 90 години са из-
пълнени с толкова много събития, 
че спокойно могат да съперничат на 
изминалите 900. Ето защо отново ще 
предложим един по-повърхностен 
прочит на събитията. Целта в случая 
не е да анализираме изхода от мно-
жеството войни или дипломатически 
конференции, нито да проследим в 
детайл зараждането на различните 
нелегални организации, които про-
менят облика на Централна Евразия. 
Идеята е да се опитаме да отгатнем 
как става така, че след около век под 
властта на империите, народите на 
Централна Евразия намират начин 
не само да се освободят (повече или 
по-малко) от опеката на големите, но 
дори и да контраатакуват по неподо-
зиран начин.
 На първо място, всичко се ко-
рени в надценяването на Великите 
сили. Както доста от съвременните 
проучвания показват, Първата Све-
товна война сериозно изцежда ресур-
сите на част от страните победителки 
(най-вече Великобритания и Фран-
ция) и отваря мястото за издигане на 
нови и амбициозни сили (Япония и 
Италия). САЩ остават сравнително 
незасегнати, а военно-временните 
нужди служат като страхотен стимул 
за презокеанската икономика. СССР 
от своя страна започва да гради всич-
ките си политически и икономически 
структури базирайки се на доста за-
емки от имперския период, но изме-

Възход и падение на Великите 
Сили  1923 – 2012г.
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няйки ги по начин, който заблуждава 
за висока доза оригиналност.
 Световната икономическа кри-
за от 1929г. позната като Голямата 
депресия отвлича вниманието на 
Великите Сили и на обществата като 
цяло от продължаващите процеси, 
свързани с национализма и сепара-
тизма. Народите на централна Ев-
разия  започват да търсят път за осъ-
ществяване на своите цели. Докато в 
Индия Ганди призовава за безкръвна 
революция на мирните протести, 
арабите започват да формират своите 
тайни организации, чиято цел е да се 
преборят не само с присъствието на 
империите в региона, но и да се про-
тивопоставят на еврейските заселни-
ци и техните собствени тайни орга-
низации, сред които на преден план 
излиза „Агана“�. Британските власти 
не остават слепи за тези движения, но 
империята им е прекалено отслабена 
за да може да действа активно. Вместо 
това службите на Негово Величество 
залагат на тактиката „разделяй и вла-
дей“ като подпомагат едновременно 
и араби и евреи и същевременно из-
вършват публични арести и от двете 
страни с цел да замажат положение-
то. За щастие на британците, до Вто-
рата Световна война нито една друга 
велика сила няма особени интереси 
в региона (освен може би Франция) 
и английската политика успява поне 
на повърхността да уталожи нещата. 
Това което британците не осъзна-
ват, е че евреи и араби ги използват 
също толкова ловко, колкото самите 
те са насочвани едни срещу други. 
Субсидиите и оръжието се взимат на 

драго сърце, но връщаната в замяна 
преданост е само грим, предназначен 
да скрие истинското лице на тайните 
организации и техните цели. Меж-
дувременно, СССР продължава да 
затяга контрола си над своята зона на 
влияние. Новият съветски вожд – Ста-
лин започва програма на брутално 
разместване на цели етнически групи 
в различните краища на централна 
Евразия. Милиони губят не само до-
мовете но и живота си, а истинските 
мащаби на този подмолен геноцид 
тепърва чакат своето разкритие. Па-
ралелно с разместванията, започват 
строежите на поредица от секретни 
градове, в които съветската научна 
мисъл разработва всички сфери на 
техническия прогрес. Освен това, те-
риториите на т.нар. Среден Изток се 
превръщат и в удобни места за наста-
няване на политически затворници, 
макар Сибир да си остава предпочи-
таната дестинация.
 Втората Световна война прико-
вава вниманието на цялото човечест-
во, но след като изхода й става ясен 
към 1943г., започват разгорещени де-
бати за това как да се преразпредели 
света след това. Ялтенската конфе-
ренция е повратна точка в този про-
цес, който вече е започнал с окупира-
нето на Иран от съветските и британ-
ски сили с цел „превенция от евенту-
ална фашистка атака към нефтените 
полета на Персийския залив“. След 
1944г. Дебатът се фокусира все пове-
че върху Европа и Далечния Изток и 
Централна Евразия остава някак в пе-
риферията на разговорите. Едва след 
подписването на Парижкия мир през 
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1947г. нещата се променят. Тук се на-
лага да направим малко отклонение.
 Втората Световна война носи 
една много важна промяна за света. 
Тя ликвидира концепцията за Кон-
церт на Великите сили и налага дву-
полюсния модел като водеща гео-по-
литическа матрица за следващите 50 
години. Британската и Френската ко-
лониални империи, макар да излизат 
от войната като победители, започват 
бързо да вървят към своята гибел. 
Причината? По време на самата вой-
на двете страни фокусират всичките 
си ресурси в Европа и Северна Аф-
рика, което означава че останалите 
им колонии са оставени без сериозен 
контрол. Нещо повече, част от тях по-
падат под ударите на Оста (като на-
пример Френски Индокитай, Алжир 
и Тунис), а други са принудени да 
поемат голяма част от военно-времен-
ното бреме (като например Индия, 
Канада и Австралия). Съответно, тези 
територии настояват за политически 
компенсации,  голяма част от които 
на първо време са им отказани. Това 
води до изостряне на отношенията 
между империите и част от техните 
колонии и ускорява процесите на 
деколонизация. До 1960г. Почти всич-
ки колониални владения на Велико-
британия и Франция се превръщат в 
самостоятелни държави. В някои слу-
чаи, като например Виетнам, се стига 
до кръвопролитни конфликти. Този 
процес подминава САЩ И СССР, 
поради простата причина, че и двете 
страни нямат колонии и доминио-
ни, а упражняват директен контрол 
върху всяка територия под тяхно 

владение. Създалият се политически 
вакуум трябва да бъде запълнен и по 
логиката на гео-политическата инер-
ция, двете „свръх сили“ се заемат с 
тази нелека задача. Първата точка на 
конфронтация става Европа, където 
Сталин настоява за своя лъвски пай. В 
крайна сметка получава каквото иска 
– 2/3 от Европа са затворени зад „Же-
лязната завеса“. След като Гърция и 
Турция са предадени на Съюзниците, 
САЩ и СССР се преместват далеч на 
изток към Корея, за да уредят поред-
ния спор. В крайна сметка до реше-
ние се стига едва през 1959г., с края 
на Корейската война, която води до 
изкуственото разделяне на един на-
род, живял в единство повече от 2000 
години. Следващата стъпка е Виет-
нам, където след две десетилетия на 
конфликти, Виетконг се налага над 
„демократичния“ режим, поддържан 
от САЩ и Франция. По същото вре-
ме Мао Дзе Дун поставя основите на 
КНР, с което запечатва Далечния Из-
ток като твърдина на комунизма.
 Но да се върнем към Централна 
Евразия. След изтеглянето на бри-
танците, там се случват две основни 
неща. Първо, гузната съвест на „евро-
пейците“ предизвиква създаването на 
Израел. Второ – схемите на панара-
бизма не се осъществяват и региона е 
поделен между множество изкуствено 
създадени държави, които веднага 
влизат в пререкания помежду си.  Оп-
ита на британците да наложат монар-
хичен модел на управление, с марио-
нетни владетели се проваля, подобно 
на цялостната имперска политика на 
Острова и скоро поредица от превра-
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ти поставят арабския свят под властта 
на трудно предвидими диктаторски 
режими. Към 1950г. Великобритания 
вдига ръце от голямата каша, която 
е забъркала, обръща се гузно към 
САЩ и заявява че повече не може да 
контролира своите бивши земи и че 
САЩ трябва да спаси положението, 
за да предотврати съветско прониква-
не в региона. Американците надали 
са били очаровани от това да поемат 
ролята на надзирател на още една 
част от света, но „червената заплаха 
е надвиснала“ и те нямат друг из-
бор. Къде е проблема? Много просто 
– САЩ се съгласяват да надзирават 
една част от света, за която си нямат 
никакво понятие. Американците не 
разбират местната култура и полити-
чески традиции и вярват че сляпото 
наливане на пари и оръжие е доста-
тъчна грижа за защитата на интере-
сите им в региона. Колкото и странно 
да изглежда, СССР, който като пряк 
приемник на Руската империя насле-
дява и вековните й връзки с Централ-
на Евразия, допуска същата грешка. В 
крайна сметка облагодетелствани са 
държавите, които ловко маневрират 
между двата лагера и на практика са 
на издръжката и на двете супер сили. 
Въпреки това, САЩ и СССР съвсем не 
са безсилни в опитите си да наложат 
контрол. Докато съветите залагат на 
директните отношения с местните 
диктаторски режими (не на последно 
място заради сходствата им със съвет-
ския модел), САЩ се ориентират към 
финансирането на различни „теро-
ристични“ организации там, където 
съветите са спечелили диктаторите 

или пък директно финансират дик-
таторските режими, както например 
става с Египет от времето на Насър.
 Тъй като без въоръжени кон-
фликти не може да се мине,  САЩ и 
СССР намират идеалното решение 
– Израел и арабите. Разбира се, там 
нещата са доста по-сложни, но без да 
навлизаме в детайли, можем да обоб-
щим  арабо-израелските конфликти 
като отваряне на голям пазар за съ-
ветско и американско оръжие, под-
държан както от комунистите в Мос-
ква, така и от евреите-капиталисти, 
които от век и повече контролират 
американската икономика. Войните 
разбира се са краткотрайни и огра-
ничени по мащаб, за да не би да пре-
раснат в нещо наистина сериозно. В 
крайна сметка, народите между Нил 
и Ефрат се оказват само пешки в голе-
мите сделки с оръжие на свръх силите 
и на техните собствени „правител-
ства“, които не се свенят да платят 
собствената си състоятелност с кръвта 
на своите сънародници.
 Малко по-различно стоят не-
щата в Иран. Там САЩ подкрепят 
диктаторския режим на шаховете, 
въпреки явните погазвания на доста 
от човешките права, за които САЩ 
се бие в гърдите че защитава, и вър-
ху които се гради демокрацията от-
въд Океана. Но както е казал Франк 
Хърбърт - „важното е подправката 
да тече“. В случая „подправката“ е 
черното злато, което изтича от  Пер-
сийския залив и захранва световната 
индустрия, било то военна или ци-
вилна. Надпреварата между САЩ и 
СССР върви с пълна сила и нито една 
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от двете не може да си позволи неси-
гурност по отношение на доставките 
на петрол. Както се оказва, скоро и 
двете остават излъгани в увереността 
си. През 1973г. Държавите от персий-
ския залив, с цел да притиснат САЩ 
и съюзниците му заради подкрепата 
им за Израел в Шестдневната война, 
увеличават цените на суровия пе-
трол, което на свой ред предизвиква 
поредната сериозна финансова кри-
за, чийто отражения се усещат като 
вторични трусове чак до средата на 
90-те години на миналия век. Директ-
ния удар пада върху икономическото 
развитие и на двата лагера. Външните 
дългове, генерирани чрез заеми ска-
чат в пъти, което се отразява толкова 
тежко на СССР и компания, че след 
1985г., краха на комунистическия 
блок става неизбежен. Франция и Ве-
ликобритания също са пометени, а 
икономическите негативи на кризата 
са причина за падането на доста от 
правителствата в тези държави чак 
до 1995г. САЩ излизат сравнително 
невредими, но получават важен урок 
за това, че военното превъзходство не 
означава нищо, когато арабите врът-
нат кранчето на петрола. Следващата 
изненада се случва само шест години 
по-късно, когато в Иран се случва 
нещо неочаквано – ислямска револю-
ция. Идването на шиитското духовен-
ство на власт и премахването на свет-
ската монархия се оказва неизгодно 
колкото за САЩ, толкова и за СССР. 
Първите губят верен съюзник в реги-
она и си спечелват вечен идеологиче-
ски враг. Вторите се сблъскат с една 
система базирана на най-непознатата 

материя за един комунист – религия-
та. Революцията в Иран води до две 
незабавни събития – Ирано-Иракска-
та война (1980-1989г.) и съветската ин-
вазия в Афганистан.  
 От една страна Садам се опитва 
да отвлече вниманието на изстрада-
лите си поданици като обяви свещена 
война срещу шиитските еретици. От 
друга СССР се опитва да се справи 
с новосъздадената несигурност като 
се разшири териториално. САЩ не 
могат да останат безучастни, особе-
но след като дипломатическата им 
мисия е била пленена от иранците. 
Вашингтон подкрепя Ирак чрез оръ-
жие и пари, също както и талибаните 
в Афганистан. Пак по същото време 
американците подпомагат Бин Ладен 
и неговата „Алкайда“ като обучават 
терористите и ги снабдяват с оръжие 
и средства за борбата им със съвети-
те. В крайна сметка и двете войни 
завършват безрезултатно от гледна 
точка на териториални промени. От 
гледна точка на бъдещето, резулта-
тите са ключови. Афганистан се пре-
връща в надгробното слово на СССР, 
поглъщайки последните материални 
ресурси на червената империя. 1989г. 
Ще отбележи не само окончателно-
то изтегляне на червената армия от 
Афганистан, но и началото на края 
на социалистическия блок. България, 
Румъния, Полша, Чехословакия и Ун-
гария отпадат от СИВ и Варшавския 
Договор. Но нещата не спират до тук. 
Кавказките републики, както и съ-
ветските републики между Аралско 
и Каспийско море отпадат от СССР. 
Империята, градена от Романви в 
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продължение на 300 години рухва за 
3.  Триумфът на САЩ изглежда пъ-
лен – комунизма е съкрушен, а аме-
риканските съюзници печелят в реги-
она. Франсис Фокуяма ще заключи, 
че е дошъл края на историята.
 Само че радостта се оказва пре-
силена. САЩ по детински захвърлят 
старите си играчки – терористите, за-
бравяйки да си приберат огромните 
оръжейни арсенали, които са им оста-
вили. Забравили са също да си отбе-
лежат, че след като съветската заплаха 
вече я няма, САЩ ще бъде единстве-
ния виновен за политическите не-
сполуки на региона. Съвсем скоро от 
добър съюзник и кредитор, САЩ се 
превръща в символ на империализма 
и империя на злото – термини, които 
само половин десетилетие по-рано 
Рейгън е използвал по повод СССР. 
Първата война в Залива (1991г.) само 
подкрепя нарастващото недоверие 
на народите от Централна Евразия 
към САЩ. Въпреки това успехите 
на Буш Старши замазват очите не 
само на обикновения американец, 
но и на експертите им в Пентагона 
и Капитолия. Създаването на бази в 
Централно-азиатските републики и 
и Грузия се брои за поредния силен 
удар срещу рухващата съветска им-
перия. И действително, до идването 
на власт на Путин през 1999г., нещата 
изглеждат обещаващо за САЩ. Но 
началото на новото хилядолетие до-
казва, че радостта е била прибързана. 
Руската федерация, издигнала се като 
феникс от пепелта на СССР бързо си 
връща позициите, благодарение на 
зависимостта на Европа от руския газ 

и нефт, който както щедро тече, така 
и щедро може да бъде спрян по тръ-
бопроводите. Паралелно с това, Русия 
инициира създаването на ОНД, което 
на практика привързва всичките й 
бивши републики без Грузия и Бал-
тийските страни в едни пакт, който 
представлява по-децентрализиран 
вариант, лежащ по средата между ЕС 
и НАТО.  Путин приключи кризата в 
Чечня, а наскоро доказа на Грузия, че 
когато нещо се случва в задния двор 
на Русия, другите големи държави 
си мълчат. Едновременно с тези про-
цеси, отпадането на „червения враг“ 
даде шанс на Франция, Германия и 
Великобритания да напуснат директ-
ната американска орбита и да започ-
нат да водят по-независима политика, 
както си пролича по време на втората 
Война в Залива. 
 11.09.2001г. се превърна в една 
от най-противоречивите дати в чо-
вешката история. За крайните ис-
лямистки организации тя отбеляза 
началото на нова ера, за САЩ – нача-
лото на Войната с Терора, а за остана-
лия свят се превърна в доказателство, 
че САЩ не е неуязвима дори на своя 
територия. Трагедията на всички се-
мейства, засегнати от атентата в Све-
товния търговски център е немину-
ема и не подлежи на тълкуване. Това 
което трябва да се тълкува са пос-
ледвалите събития. САШ побърза да 
отвърне на удара, за да не изглежда 
слаба  в очите на света. Афганистан 
беше нападнат и завладян светкавич-
но, последван от Ирак две години по 
късно. Но това не изненада никой. 
Едва ли има човек с трезва преценка, 
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който да не признава факта, че САЩ 
е най-голямата военна сила, която ис-
торията познава. В този смисъл, ясно 
е, че единствено страните в Съвета 
за Сигурност на ООН могат да бъдат 
реален опонент на Вашингтон и дори 
тогава шансовете за успех на САЩ 
при сблъсък едно в едно са над 70%. 
Истинските проблеми на америка-
нците не са свързани с побеждаването 
на враговете им в Централна Евразия, 
а с това как да управляват завзетите 
земи след победата. И тук на преден 
план излезе очевидната слабост и 
липса на подготовка сред експерти-
те във Вашингтон. Липсата на такт 
и всякакво разбиране на местните 
схеми на разпределение на властта и 
осъществяване на контрола център-
периферия доведоха до десетилетие 
на несигурност и непрестанни кърва-
ви атентати. Да, САЩ ликвидираха 
два диктаторски режима...само за да 
ги заменят с анархия, дестабилиза-
ция и липса на адекватна властова 
политика. Икономиките, социалната 
сигурност и законовия ред рухнаха в 
прахта на лаицизма на новите окупа-
тори. Защото колкото и да се бият в 
гърдите че са носители на свобода и 
демокрация, американските военни 
никога няма да бъдат нищо повече 
от окупатори за местното население, 
което се е нагледало на различни 
форми на диктатура за последните 70 
години. 
 И точно когато всичко като 
че ли беше достатъчно заплетено, 
Централна Евразия ни изненада с 
нова гео-политическа бомба, която 
затвори устата на всички световни 

експерти по регионалните проблеми 
– Арабската Пролет. Арабите добре 
подбраха момента да разрушат реда, 
наложен им от САЩ и СССР след 
1945г. Световната икономическа кри-
за парализира способността на НАТО 
да води политика, която следваше в 
началото на новото хилядолетие, а 
Русия от своя страна е все така заета 
с вътрешните си проблеми и удържа-
нето на приятелските режим в стра-
ните, завършващи на „-стан“. Остана-
ли без подкрепата на своите големи 
спонсори, диктаторите започнаха да 
капят като есенни листа пред зимата 
на арабското недоволство и послед-
валата я пролет изпълнена с упорит 
стремеж към промяна. Новосъзда-
дената ситуация е напълно непред-
видима. Тунис и Либия уж извървя 
пътя към промените, но съдбата им 
е все така неясна. Египетския народ 
води отчаяна борба срещу военни-
те за да предотврати издигането на 
нов Мубарак. Асадова Сирия все още 
гори в пламъците на гражданското 
неподчинение, подхранвани от пра-
вителствените снаряди. Йемен като 
че ли притихна, но едва ли. Ливан и 
Ирак все още съществуват на ръба на 
държавността, готова всеки момент да 
рухне. Историята на региона се пише 
всеки ден и все още е рано за крайни 
резултати. В така създалата се ситуа-
ция, на преден план излизат интере-
сите на новите икономически колоси 
– Китай, Индия и Бразилия. Трите 
страни използваха кризата за да се 
съюзят с Русия и да разбият монопола 
на западните икономики. Отделно от 
това, Пекин възобнови интереса си 
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на запад, където оръжието от Китай е 
не по-малко търсено от своите руски 
или американски еквиваленти. Не-
преклонната политика на червените 
вождове в Поднебесния комунизъм 
стана явен по време на кризата в Си-
рия, и изглежда, че Китай тепърва ще 
разгъва пипалата на своята политика 
в региона..
 Къде останаха местните? Тихо-
мълком от взора на големите сили, 
Пакистан създаде своя ядрена програ-
ма, последван от Изараел, а сега и от 
Иран. Като добавим Индия и Русия, 
Централна Евразия се оказва съсредо-
точната точка на световните ядрени 
сили. Получената взривоопасна смес 
заплашва не само локалния но и све-
товния мир и е време големите лиде-
ри по-внимателно да премислят ходо-
вете си в региона. Арабите вече са до-
казвали, че могат да врътнат кранчето 
на нефта и да слушат своята собстве-
на съвест и интереси. Израел е винаги 
непредсказуем, поставяйки личните 
си интереси над всичко. Не бива да 
се подценява и възможността на на-
родите между Каспийско и Аралско 
море да отхвърлят руските марионет-
ки, които ги управляват и да поемат 
по свой собствен път. Кавказ е всичко 
друго но не и спокоен. Армения и 
Азербайджан продължават спора си 
за Нагорни Карабах, докато Осетия, 
Абхазия и Грузия са вплетени в слож-
на игра с Русия, която всячески се оп-
итва да избегне втора Чечня. Отново 
се наблюдава характерната от векове 
игра на смяна на съюзи и каузи с цел 
да се тушира влиянието на големите 
имперски съседи. Мислим си, че тех-

нологичните революция и абсолю-
тизирането на държавните системи е 
променило правилата на играта, но 
както Централна Евразия доказва, 
това съвсем не е така. Регионът е един 
гео-политически кръстопът, чиято 
значимост не е намаляла и със стотна 
за последните пет столетия. 

 Централна Евразия е една от 
люлките на човешката цивилизация. 
Тук било измислено колелото, тук се 
появили първите градове, първите 
архиви и първата азбука. Първите 
империи мерели сили върху древ-
ните бойни полета, рухвали и нови 
се издигали, оставяйки колосални 
културни и политически традиции, 
които и до днес доминират начина, 
по който нещата се случват в региона. 
Въпреки технологичния напредък на 
човечеството, географията, климата 
и традициите се оказват неподатли-
ви на сериозни промени и процесите 
продължават да се случват в общи ли-
нии така, както са се случвали преди 
петстотин години. Както рухването 
на Тимуридската империя в края XV 
в. поставя началото на преразпре-
деление на силите в региона, така и 
рухването на СССР през 1991г. поста-
ви началото на ново разместване на 
гео-политическите пластове. Стари 
титани се изправят, предизвикани от 
млади богове олимпийци, но това, 
което като че ли забравят във висо-
тата си, е че дребните души са тези, 
чиято вяра и отдаденост крепи ве-
ликаните. Забравят също, че тези уж 
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дребни гео-политически пешки лесно 
могат да сменят боята си в случай че 
партията шах не върви в тяхна полза. 
Правили са го преди, правят го сега 
и ще го правят и за в бъдеще. Приро-
дата е отнела на Централна Евразия 
богатите почви, огромните метални 
залежи и възможността за създава-
не на лесни икономически и транс-
портни коридори. В замяна й е дала 
непреодолим за външните врагове 
терен и черното злато – нефта, както 
и неговата сестра – газта. Местните 
народи добре са се научили да ком-
пенсират недостатъците, извличайки 
максимална полза от своите активи. 
Там където западноевразийците при-
лагат изкуството на войната, цен-
тралноевразийците са се научили да 
използват изкуството на дипломаци-
ята. Войната не им е чужда и те не са 
лоши войни, но като че ли търпели-
вото изчакване, подмолните рокади и 
смяната на съюзниците са по-подхо-
дящи за постигането на дълготрайни 
резултати. Подобна политика остава 
недостижима за империите, увлечени 
в завоевателен устрем. Агресивната 
и прибързана политика често се раз-
бива в подводните скали на търпели-
вото изчакване. В крайна сметка, още 
преди векове Конфуций е заключил, 
че ако достатъчно дълго и търпеливо 
седиш на брега на реката, течението 
ще изхвърли трупа на врага ти. Уд-
ряй врага когато е слаб, съюзявай се с 
него когато е силен, а с враговете му 
когато е прекалено силен – така може 
да се обобщи философията на наро-
дите на Централна Евразия. Старите 
империи – Персия, Османската, Мо-

голската и Руската ги няма. След тях 
изчезнаха Британската, Френската , 
а след това и Съветската. Сега САЩ 
се тресе на ръба на финансова криза, 
ресурсите му – разпилени на десет-
ки фронтове из цял свят, ала най-се-
риозните са разположени именно в 
централна Евразия. От друга страна, 
узбеките все така населяват поречи-
ето на Амру Дъя, казахите обитават 
степите на южен Сибир, а кавказките 
народи вървят по пътя на своята по-
литическа фрагментарност въпреки 
опитите на големите да поддържат 
единение там, където то никога не 
е съществувало. Афганистан, непо-
корен през вековете така и не позна 
пълния американски контрол вече 
повече от десетилетие, а Ирак, тази 
изкуствена спойка на британската 
политика се лута в търсене на една 
маргинална идентичност, но остава 
неподчиним за задружните усилия 
на НАТО и новата местна власт. Цен-
тално-евразийците имат навика да 
стоят и да гледат как империите рух-
ват около тях, точно както и ние бъл-
гарите обичаме да правим същото. 
Кръстопътното положение предпола-
га досег с множество велики сили, но 
също така изгражда един особен иму-
нитет към тяхното влияние. Всякакво 
подчинение остава само на повърх-
ността, докато истинските процеси и 
стремежи остават дълбоко скрити и 
непредвидими. След векове на бор-
би, междуособици и конфронтации, 
Централна Евразия е изпълнена с 
„жизнени“ местни народи и племена 
и с надгробните плочи на десетки им-
перии...
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Централна Евразия в 1400г. Границите на държавите са приблизителни.
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Централна Евразия в 1500г. Границите на държавите са приблизителни.

Централна Евразия в 1600г. Границите на държавите са приблизителни.
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Централна Евразия в 1700г. Границите на държавите са приблизителни.

Централна Евразия в 1800г. Границите на държавите са приблизителни.
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