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Здравейте, 

 

Пред себе си държите поредния брой на Списание „Военна 

История“. Както е традиция при нас, ще ви запознаем с 

разнообразен набор от теми, балансирайки между актуални 

теми и вечни въпроси. 

 

Започваме с интервю на колегата Руслан Трад, който дава 

оценка на започналата руска намеса в Сирия – обрат, който 

тепърва ще дава своето отражение върху историята и който 

ние ще следим от близо. Продължаваме с една изключително 

интересна статия от списание Foreign Affairs, посветена на 

надпреварата между Индия и Китай в Далечния Изток. На 

български липсва добра информация по темата и се надяваме 

преводния материал да разсее малко от „the fog of war”, през 

който нашите медии рядко проникват. Венцислав Божев ни 

предлага поредния блестящ обзор на политическите течения 

в Близкия Изток, фиксирайки се върху кюрдите в Сирия и 

Ирак. Следвайки хронологията, ще ви разкажем за един 

любопитен епизод от историята на Втората Световна война – 

превземането на Белград. Продължаваме сръбската линия с 

разказа на Радослав Тодоров за разгрома на нашата съседка 

от българската армия през 1915г. В хода на Първата Световна 

война. Голямата война е обект и на последната голяма статия 

в броя, посветена на плана „Шлифен“ от дебютанта в нашите 

авторски редици Димитър Добрев. За затегач оставяме ревюто 

на нашумелия исторически сериал Turn, дело на колегата 

Денислав Къндев. 

 

Приятно четене! 

 

Александър Стоянов 
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Екипът на „Военна история“ обявява конкурс за статия, посветена на 

участието на България в Първата световна война. 

ПОБЕДИТЕЛЯТ ще получи копие от предстоящо заглавие от поредицата на 

издателство Милениум. 

ПЪРВИТЕ ТРИ от класираните статии ще бъдат публикувани на страниците на 

списание „Военна история“, получавайки правото да се отчетат като 

официални научни публикации. 

 

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА СТАТИИТЕ Е 15 ДЕКЕМВРИ, 2015 г. 

 

ИЗИСКВАНИЯ 

ОБЩИ ТЕМИ 

 ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 

 ДЕЙСТВИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАРАВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 ДИПЛОМАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ВОЙНАТА 

 ИКОНОМИКАТА КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ВОДЕНЕТО НА ВОЙНА 

 ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННИТЕ МЕДИЦИ 

 БЪЛГАРСКОТО ДУХОВЕНСТВО И ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

 ЧУЖДИТЕ КОНТИНГЕНТИ, СРАЖАВАЩИ СЕ РЕДОМ С БЪЛГАРСКИТЕ 

ВОЙСКИ 

 ОПОНЕНТИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ – СИЛИТЕ НА АНТАНТАТА НА 

БАЛКАНИТЕ 

 АНАЛИЗИ НА СТРАТЕГИЯТА И ТАКТИКАТА, ПРИЛАГАНИ ОТ И СРЕЩУ 

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 
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 СОЦИАЛНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ОКУПИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

В ХОДА НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

 ОТЗВУКЪТ ОТ ВОЙНАТА – „НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА“ В 

ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛТУРЕН ПЛАН 

 ИСТОРИОГРАФИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА 

В рамките на общата тематика може да подбирате конкретен проблем или 

проблеми или да заложите на една по-широка трактовка на съставения от 

вас текст. 

ОБЕМ 

Минималният обем на статиите да е НЕ ПО-МАЛКО ОТ 10 СТАНДАРТНИ 

СТРАНИЦИ, като в този обем не се включват изображенията, които 

прилагате, нито библиографската справка. 

БИБЛИОГРАФИЯ И БЕЛЕЖКИ 

Библиографията към статията и коректното цитиране на източници на 

информация са задължителен елемент от всяка качествена статия и ще 

формират важен критерии в оценяването на материалите. 

ПРАВОПИС 

Редакцията на всеки от текстовете е лично ваше дело и също формира 

крайното впечатление от всеки един материал. 

 

СТАТИИТЕ СИ, ЗАЕДНО С ПРИЛОЖЕНА КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА 

ИЗПРАЩАЙТЕ НА E-MAIL: 

 

klubvoennaistoria@gmail.com 
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Интервюто е взето в началото на месец октомври 

Какво се промени в Сирия през септември 2015? Кои са 

факторите, провокирали намесата на Русия? 

 

В самата Сирия положението на терен не е много по-различно 

през последните шест месеца. Враждуващите страни не могат 

да напреднат значително, като фронтовите линии остават 

сравнително стабилно установени. Говорим за активни 

фронтови линии в Забадани, провинция Идлиб и подстъпите 

към провинция Латакия, както и сражения в източните части 

на Сирия.  

 

Развитието по тези линии се отразява и на цялостната 

обстановка. Наскоро беше постигнато шестмесечно примирие 

между сирийските правителствени сили и бунтовническите 

части в град Забадани. Съгласно споразумението, бунтовници 

трябва да напуснат Забадани, където те се отбраняват срещу 

правителството, подкрепено от ливанската групировка 

Хизбулла вече над четири месеца. Близостта на Забадани 

едновременно до ливанската граница и до столицата Дамаск, 

превръща градът вън важен пункт както за Хизбулла, 

съответно и правителството, така и за бунтовниците. След 

изтеглянето на бунтовниците, от няколко селища в провинция 

Идлиб, които са обсадени от опозиционните сили, ще бъдат 

евакуирани около 10 000 цивилни, които ще се отправят в 

посока сирийското крайбрежие – най-силната крепост на 

сирийското правителство. Битката за Забадани, започнала 

още в началото на лятото с офанзива на Хизбулла, предизвика 

обединение на сирийски бунтовнически групи в северна 

Сирия, които превзеха град Идлиб – предизвиквайки голяма 
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загуба за правителството – и в крайна сметка обсада на 

няколко селища, населени предимно с шиитско население. 

След тези боеве – в Идлиб и Забадани – се заговори все 

повече за руска намеса. Правителствените части губеха 

контрол при отбраната на област Латакия – атаките на 

бунтовническите групи зачестяваха от ден на ден. Дори 

създадените местни про-правителствени милиции изпитваха 

затруднение заради мащаба на офанзивата. Когато селището 

Сахл ал Габ, важна твърдина на режима по пътя за Латакия, 

попадна под атаките, тогава стана ясно, че трябва да има 

допълнителна подкрепа. Руската намеса стартира още през 

август, когато пристигаха първите подкрепления от жива 

сила, а към края на август и началото на септември 

пристигнаха и изтребители, и военна техника. За първи път 

руски сили бяха забелязани навътре в сирийска територия, а 

не както досега около базата им на морето в град Тартус. 

Летището „Басел ал Асад“ в Латакия удвои мащаба си, за да 

може да поеме новите самолети.  
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Какво означава тази активна намеса? До преди 

седмица1 в Москва се говореше само за техническа 

помощ, а сега вече сме свидетели на въздушни удари… 

 

Именно тук става дума за факторите, които докараха руската 

намеса. От една страна, разбира се е желанието на сирийското 

правителство да оцелее. За Владимир Путин това е 

възможност – „поканата“ на руските сили е повече от добре 

дошла, тъй като така може да се затвърди присъствието на 

руски въоръжени сили в Сирия. И тук не говорим просто за 

Сирия, а за увеличаване на руското влияние в целия регион. 

Наред с оръжейните сделки, които Москва успя да постигне в 

Египет и Ирак, изпращането на военни в Сирия е още една 

добра крачка за Путин, за да блокира западните сили в 

геополитически план.  

 

Разбира се, че първо Москва ще говори за техническа помощ 

и изпращане на съветници. Но голям брой съветници имаше и 

много преди събитията от 2011 година, когато избухнаха 

протестите в Сирия. Оставаше възможността да се подсили 

единствената руска база извън пределите на бившия СССР, 

разположена на сирийското крайбрежие в град Тартус. В 

Афганистан преди 30 години събитията са били идентични 

като реакция – първоначално СССР изпраща „съветници“, 

които бързо се преобразяват във войници. В Сирия виждаме 

почти същите действия.  

 

За Русия намесата е политическа победа и постигане на 

престиж, а за Асад е изгодно развитие на събитията, тъй като 

това би спасило властта му. 

 

Кои ще бъдат основните цели на Русия в Сирия? 

 

Ще видим тепърва. Още нищо не е сигурно, тъй като и Русия 

не издава много от стратегията си. През първите пет дни на 

                                                           
1 Интервюто е взето в началото на октомври 
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въздушните удари, бяха ударени предимно цели, свързани със 

сирийската опозиция и бунтовнически групи, подкрепени от 

САЩ. Градовете, чиито райони са главно бомбардирани от 

руснаците, са градове с присъствие на бунтовнически групи, 

не на „Ислямска държава“. Все пак, предполага се, че Путин 

няма да остави джихадистите и можем да очакваме удари във 

вътрешността на Сирия към град Ракка. Проблемът с 

легитимността на въздушните удари се увеличава поради 

цивилните жертви по време на тези бомбардировки. В 

провинция Хомс загиналите вече са над 50, включително 10 

деца. Тези факти, както и ударите върху опозиционни 

структури, предизвиква недоверие и критики, а това не е в 

интерес на Москва.   
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Има ли договорка между Вашингтон и Москва? Какви са 

резултатите от срещата на върха между Обама и Путин 

по отношение на Изтока? 

 

Можем да анализираме видимото, тъй като договорките 

вероятно са станали – ако ги има – без да са публични. 

Мнозина вярват, че има такава договорка и събитията 

показват, че има възможност за такава посока на мислене. 

Виждаме, че САЩ не се намесват активно в Сирия, макар и 

подкрепата за някои от по-малките бунтовнически групи. 

Засега единственото, което виждаме е, че Русия действа много 

по-сигурно от западните държави и защитава съюзниците си, 

в случая режимът на Асад. 

 

Много хора в България смятат, че руската намеса 

означава едва ли не инстантна победа над Ислямска 

държава. Каква е действителността? 

 

Година след стартирането на американските удари в Сирия и 

Ирак по цели на „Ислямска държава“, виждаме, че ефектът е 

минимален. Групировката загуби малко територии, но 

вероятно ще ги възвърне в южна и северна Сирия. Руските 

или западните въздушни удари няма да спрат джихадистите, 

нужна е силна и организирана армия на терен, която да 

изтласка частите на групировката. Все още не сме видели и 

кой знае какви действия на Русия срещу „Ислямска държава“. 

Засега ударите са предимно по инфраструктура на сирийските 

бунтовнически групи, които също се сражават срещу 

„Ислямска държава“. И не на последно място, за да има победа 

над „Ислямска държава“, са нужни политически решения, не 

единствено военни. Русия си вдига имиджа със сегашните 

действия, но дългосрочното решение изисква други методи. 

Причините тази групировка да има такава сила се коренят в 

самото състояние на обществото и държавността в Сирия и 

Ирак. Тези групи се хранят от неудовлетворението и 

бедността. Това са проблеми, които не се решават просто с 

една военна офанзива. А относно емоциите около руската 
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намеса, мисля, че се надценява и идеализира образът на 

Путин. Мнозина защитават руските действия в Сирия само 

защото не харесват САЩ. За някои сирийци, обаче, Москва и 

Вашингтон са с равен знак. 

  

Ще влезе ли Русия в ново блато, подобно на Афганското 

от края на миналия век или в Кремъл са си научили 

уроците? 

 

Действията на Русия днес показва, че уроците от съветско 

време не са научени. Вече има призиви сред крайните групи 

в Сирия за война срещу руските сили. Впрочем, немалко от 

джихадистите в радикалните организации, които днес се 

сражават в северна Сирия, през 1980-те са водели битки 

срещу съветските сили. В Сирия старите познати се срещат 

отново. Прави впечатление, че има приток на чеченци и 

кавказци по крайбрежието на Сирия, които „искат да намерят 

руснаците“, както казаха те във видео обръщения. От другата 

страна са руските сили, подкрепени също от някои чеченци, 

близки до Рамзан Кадиров, които също искат да премерят сили 

с враговете си от Чечня. Днешното бойно поле просто се казва 

Сирия.  

 

Остава и въпросът дали Русия може да финансира 

дългосрочна офанзива. Едва ли сме толкова наивни, че да 

вярваме, че това ще свърши бързо. Ако Москва прави планове 

скоро да приключи, лъже се. Сирия в момента може да се 

превърне в гробище за тези млади момчета, изпратени от 

политиците си да се сражават в чужда и далечна държава.  

 

Според руски политици, в Сирия вече не са останали 

бойци на Свободната армия. Има ли все още части, 

които са носители на една по-либерална и светска 

идеология? 

 
През последните четири години често чувахме, че сирийската 
опозиция е просто сбор от ислямисти, джихадисти и всякакви 
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други радикали, но няма светски настроени личности. Това не 
е така. Да, съблазнително е да се сложи общ знаменател, 
виждайки действията на групи като Нусра или Ахрар ал Шам, 
но не би било истина. Сирийската опозиция не изигра 
правилно ходовете си на политическата сцена и това позволи 
имиджа й да спадне, както и да бъде замърсен от появата на 
групировки като „Ислямска държава“, които още в първите си 
активни дни нападнаха бунтовническите части в Северна 
Сирия. Реакцията тогава беше едва чута в международен план 
– отделните батальони се сражаваха близо година, но не 
успяха да удържат поради липса на оръжие. Тогава се случиха 
и дезертиранията към крайни групировки. Опозицията има 
много грешки и затова днес заклеймяването й е много по-
лесно от поглеждане към фактите. 
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Разбира се, още ги има светските сили, но са застрашени от 

радикалните групи, които са добре организирани. Една от тези 

бунтовнически групи е Южният фронт – коалиция от милиции 

в Дараа и Кунейтра, които са светски настроени и нямат 

връзка с крайни групи. Има още няколко батальона в северна 

Сирия, които са светски. Техните бази също бяха ударени в 

първите дни на руските въздушни удари.  

 

Кои са основните групи, сражаващи се с Асад, които не 

са се присъединили към Ислямска Държава или Ан 

Нусра (Ал Кайда)? 

 

Към момента фракциите са много раздробени. Някои се 

обединяват в по-големи съюзи, но като цяла има силен 

вътрешен конфликт между бунтовническите групи, които 

освен че се сражават срещу Асад, те водят битки и срещу 

„Ислямска държава“. Тенденцията е все повече групи, 

включително Нусра, да нападат „Ислямска държава“. И все 

пак, има бунтовнически съюзи, които са в обтегнати 

отношения с крайните фракции – това са предимно Ислямски 

фронт, Ал Фуркан, Свободната сирийска армия, Сирийски 

революционен команден съвет, обединените сили на 

бунтовниците с кюрдите – Буркан ал Фурат.  

 

Може ли да очакваме взаимодействие между кюрдите и 

руснаците така, както то съществува между кюрдите и 

САЩ? 

 
Съмнявам се. САЩ имат много силно присъствие сред 

кюрдските сили в момента, особено в Сирия. Знае се, че 

Щатите освен оръжие и въздушна подкрепа, изпратиха дори 

части, които да подпомогнат кюрдските отряди в Северна 

Сирия. Мисля, че засега Русия няма да се меси там. 
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За авторите: 

 

Рани Д. Мулен е професор в департамента по управление на 

Уилям и Мери Колидж във Вирджиния. Тя е и директор на 

Indian Development Cooperation Research (IDCR) в Центъра за 

Политически изследвания в Ню Делхи, Индия 

 

Коуди Поплин е асистент в Бруукингс Инститюшън във 

Вашингтон D.C. и редактор на  Lawfare. Той е бивш 

стипендиант на „Хенри Люс“ в Центъра за Политически 

изследвания в Ню Делхи, Индия и асоцииран изследовател в 

IDCR 

 

Посещението на китайският президент Си Дзинпин във 

Вашингтон бе свързано от медиите със кибер заплахи и 

издигането на пясъчни замъци насред Южно Китайско море. 

Но повече или по-малко, тези проблеми са само фрагменти от 

една по-голяма картина – новата Голяма игра за влияние в 

Индо-Пасифика, която се развива в контекста на трите 

основни стратегии – китайският „Морски път на коприната“, 

индийското „Действие на изток“ и „Ребалансирането на Азия“, 

подето от САЩ по време на втория мандат на Обама. Има 

принципна възможност и трите схеми да заработят в унисон, 

но това няма да е никак лесно, особено що се отнася до САЩ. 

 

                                                           
1 Голямата игра – индиректен конфликт между Великобритания и Русия за преразпределение на териториите в 
Централна Азия, воден през втората половина на XIX век. 
2 Става дума за югозападните части на Тихия океан, Индийския океан и прилежащия им континентален 
хинтерланд. 

https://twitter.com/RaniDMullen
https://twitter.com/CMPoplin
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Индия и Китай може и да се борят една срещу друга за 

политическо и икономическо надмощие в Индо-Пасифика, но 

и за двете държави ще е по-добре ако действат съвместно, 

чрез координирани политики, тъй като, бидейки съседи, 

техният икономически и политически успех се корени в 

задълбоченото развитие на връзките както помежду им, така 

и с останалите държави в региона. Към настоящия момент, и 

двете страни осъзнават, че една агресивна външна политика 

няма да донесе никакви плодове и вместо това, и Пекин и Ню 

Делхи залагат на по-деликатен подход. 

  

Залозите са наистина високи. Търговия, енергетика и 

геостратегическите императиви са водещи в изграждането на 

индийските и китайски цели и амбиции. Иnдийският и Тихият 

океани са разделени от една от най-ключовите търговски зони 

в света – Малакския пролив. Днес, повече от половината 

трафик на стоки в контейнери и една трета от целия световен 

морски обмен минават през  Индийския океан и, минавайки 

през тази ключова точка, достигат Южно Китайско море. За да 

разберем реалния размер на тези цифри, вземете под 

внимание факта, че около 2/3 от енергийните запаси на Южна 

Корея, близо 60% от енергийните доставки за Япония и 80% 

от вноса на суров петрол за Китай преминават по този морски 

маршрут. Междувременно, 75% от енергийните доставки на 

Индия идват през Индийския океан.  

 

Китай отдавна се чувства притиснат от феномена, наричан от 

експертите по глобална стратегия „Малакската дилема“. Става 

дума за факта, че основния обмен между Пасифика и 

Индийския океан става през един единствен пролив и че за да 

може китайските кораби да достигат този пролив, те трябва да 

преминат през Южно Китайско море – раздробено на 

множество застъпващи се териториални водни зони, 
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принадлежащи на страните в региона. Поради тази причина, 

през последното десетилетие, Китай се бори да подсигури 

достъпа си до основните морски маршрути, включително и 

чрез създаването на изкуствени острови, снабдени с 

пристанища и летища, разположени в Южно Китайско море.  

Друга мярка е създаването на „ексклузивна икономическа 

зона“, чийто териториален и правен обхват далеч надхвърля 

пределите, установени от международното право. От тази 

гледна точка, скорошното дръзко изявление на китайският 

вице адмирал Юан Юбай, че Южно Китайско море принадлежи 

на Китай изглежда логично – все пак това е единственият им 

път към Индийския океан. 

 

 

Морските търговски потоци в световен план и мястото на Малакския 
пролив (Strait of Malacca) 

 

Доста страници са изписани по темата за Южно Китайско море 

и неговото значение и с право. Но тази зона е само един 

елемент от сложния икономико-политически ребус на Индо-

Пасифика. 
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Освен че се стреми да създаде маршрути през и около 

Малакския пролив, Китай води и активна икономическа 

политика чрез отпускане на изгодни заеми на Бангладеш, 

Пакистан, Мианмар (бирма) и Шри Ланка, които да се харчат 

за всякакви енергийни и инфраструктурни проекти от строежа 

на магистрали до до изграждането на електроцентрали и 

пристанища. Всички тези мерки са част от стратегията за 

изграждане на Морски път на коприната, чиято цел е да 

обвърже страните от Бенгалския залив и Индийския океан, 

като цяло, към  китайската икономика. Втората задача е, да 

се изградят системи от паралелни търговски пътища, които да 

заобикалят Малакския пролив и да позволят на Китай един 

по-диверсифициран достъп до Индийския океан. Тази 

стратегия, обаче, е възпрепятствана от по-агресивната 

политика на Пекин в Южно Китайско море, която започна да 

плаши по-малките съседи на Китай и д аги насочва към 

сближаване с Индия, Япония и САЩ. 

 

С нарастването на китайското налагане като регионален 

фактор, Индия също започна да се фокусира върху 

собствените си икономически нужди и изграждането на 

алтернативни маршрути за внос и износ на стоки, ресурси и 

инвестиции. През 2011г., морската търговия донася 41% от 

БВП на страната, като този процент се увеличава на 45% през 

2015г. Днес, Индия внася около ¾ от своя суров петрол през 

Индийския океан. В Ню Делхи се боят, че Китай, разчитайки 

на съюза си с Пакистан, може да обкръжи Индия по суша и 

море. За индийските стратези, възможността Китай да 

използва морското си превъзходство за да разшири зоната на 

икономически ексклузивитет от Южно Китайско море до 

Персийския залив не изглежда никак далечна.  

 

За да се бори с подобни домогвания, Индия, която до началото 

на 90-те години на XX век беше един от основните получатели 

на международно финансиране, започна на свой ред да 
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отпуска средства към съседите си. През 2015г., страната има 

над 12 000 000 000$  заложени в директни кредити  и десетки 

инвестиционни проекти извън границите си. Въпреки че 

индийските субсидии в региона  са само малък дял  

съпоставени с китайските, Ню Делхи се надява да използва 

своето кредитиране, повишен търговски обмен, военна 

дипломация и културни връзки – т.нар. „Политика на Действие 

на изток“ (Act East Policy), да постигне по-добра възможност 

за влияние в Индо-Пасифика и контриране на китайското 

присъствие в тези води. 

 

 

Надпреварата за Индийския океан започва в Бангладеш – 

страната, която в момента е втория най-голям получател на 

китайско субсидиране в региона. През последното 

десетилетие, 2/3 от китайските помощи са похарчени в 

транспортния сектор, тъй като, според Китай, нови 

пристанища и железопътни връзки от Китай към Бангладеш 

могат да послужат като средство за намаляване на 

икономическото значение на Малака за Пекин. Китай вече 

пхарчи значителни суми за да подобри пристанищната 

инфраструктура на Бангладеш – Пекин е основен спонсор на 

проекта „пристанище Читагонг“ и също така изрази 

съгласието си да финансира изграждането на дълбоководно 

пристанище 3 в Сонадия, което обаче беше блокирано след 

намесата на Индия, Япония и САЩ. В момента Китай търси 

начин за реализация на ново дълбоководно пристанище в 

Паира. 

 

Освен китайски средства, Бангладеш е обект на стабилно 

финансиране и от индийска страна. Подобно на Китай, Индия 

също залага основно на инвестиции в транспортния сектор, 

който в Ню Делхи се смята за ключов при осъществяване на 
                                                           
3 Става дума за специфичен тип пристанище, способно да побира кораби, отговарящи на максималните 
параметри на Панамския канал. 
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ПДИ.4 Индия вече отпусна 800 000 000$ под формата на 

кредит за изграждане на воден, ЖП и пътен транспорт и е 

отправила предложение за още 1 000 000 000$ за 

доразвиване на вече съществуващите и започване на нови 

проекти. Индия се включи и в наддаването за строеж на 

дълбоководно пристанище в Паира за да контрира влиянието 

на Китай. 

 

Паралелно с тези действия, Ню Делхи се зае да сложи край на 

граничните спорове с Бангладеш в района на щата Дака. В 

хода на лятото, двете страни най-сетне достигнаха до 

споразумение  по въпроса с множеството (над 150) анклава, 

съществуващи в граничната зона между двете страни. Този 

проблем представляваше сериозен препъни камък във 

взаимоотношенията между двете държави през последните 70 

години. Подхождайки далеч по-премерено отколкото Китай по 

отношение на Южно Китайско море, правителството на 

Наренда Моди5 прие международния арбитраж по отношение 

преразпределението териториалните води между Индия и 

Бангладеш  в Бенгалския залив. Според индийските 

управници, воденето на една по-добросъседска политика не 

само ще намали влиянието на Китай сред преките съседи на 

Субконтинента, но също така ще спомогне за разширяването 

на икономическия обмен с Южна Азия.  

 

 

Китай инвестира стабилно в съседа на Бангладеш – Мианмар. 

Пекин запазва приятелски отношения с военната хунта в 

Найпидо6, по време на десетилетията политическа изолация, 

в които военните бяха попаднали, с цел да създаде верен 

икономически и политически съюзник, който да предостави на 

Пекин достъп до бирманските суровини. От 1988 до 2013г., 

                                                           
4 Политика на Действие на изток 
5 Лидер на Индийската Народна партия и премиер на Индия от 26-ти май, 2014г. 
6 Столицата на Мианмар 
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Китай финансира и помогна с изграждането на пристанища, 

язовири, газо- и нефтопроводи през цялата страна, 

предоставяйки по този начин 42% от всички външни 

инвестиции в Мианмар. Пристанището Кяокпю се превърна в 

крайъгълен камък на китайската политика в страната, 

предоставяйки ценен достъп по суша до Индийския океан. 

През 2013г., в Кяокпю започна строежа на тръбопровод, до 

Китай, през който Пекин трябва да започне да получава 

петрол още тази година. 

  

 

2009г., мост на границата между Китай и Мианмар, на който на двата 
езика се предупреждават хората да не преминават. Зад фасадата на 
приятелството, взаимоотношенията на Китай с неговия беден южен 

съсед са доста обтегнати. 

 

Взаимоотношенията между Китай и военната хунта 

предизвикаха остра реакция в самата Бирма. Северната част 
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от страната беше обхваната от анти-китайски протести, 

съчетани с прояви на насилие. Тези събития доведоха до 

известно забавяне на петролния проект и дадоха шанс на 

Индия да се включи в играта, чрез реализирането на собствен 

транспортен проект в Каладан, чиято цел е да свърже по море 

град Колката с бирманското пристанище Ситве и в 

последствие да спомогне за сухопътна връзка на Мианмар с 

индийския щат Мизорам. Пристанището Ситве има ключово 

значение в стратегията на Индия за свързване на целия 

източен бряг на Бенгалския залив с Източна Индия чрез 

система от водни и сухопътни трасета.  

 

Ходовете на Индия надхвърлиха икономическото 

сътрудничество. Възползвайки се от подписаната през 2014г. 

Спогодба за погранично съдействие, през юни 2015г., 

индийските спецчасти нанесоха удар срещу една от 

бунтовническите бази в Северен Мианмар. Акцията се оказа 

от сериозна полза за силите на Найпидо, които бяха 

разтеглени върху прекалено голям фронт, сражавайки се с 

паравоенни бунтовнически части в три други региона на 

страната. Преди това, през 2013г., Индия се съгласи да 

построи четири патрулни кораба за Мианмарската брегова 

охрана и да увеличи броя на бирманските офицери, които се 

обучават за сметка на Ню Делхи.  В замяна, Мианмар, до 

тогава верен китайски съюзник, започна да се отдалечава от 

орбитата на Пекин. Първия удар срещу китайските интереси 

дойде със замразяването на проекта за язовира Митшоун на 

река Ираванди в следствие на засилената обществена 

опозиция и преструктурирането на хунтата през 2011г. 

Вторият проблем за Китай дойде през лятото на 2015г., когато 

Пекин разреши провеждането на активни военни учения по 

мианмарската граница, в хода на които се използваха и бойни 

муниции. Както и в други части на Индо-Пасифика, 

стратегическите загуби на Китай изведоха напред Индия. 
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От друга страна, Китай е явен победител в едно направление 

и това е Пакистан. Никой друг ход на Пекин не е предизвиквал 

толкова безпокойство в Ню Делхи, колкото процъфтяващия 

съюз с Исламабад. Китай щедро споснорира развитието на 

пристанище Гвадар, от където Пекин се надява да прехвърля 

петрол и газ от Арабско море, през Пакистан към 

неспокойната провинция Синдзян. Пристанището излезе 1 600 

000 000$, но Китай успя да си избие парите, получавайки 

правото да го управлява за следващите 40 години. Това, 

обаче, е само капка в морето в сравнение с 46 000 000 000$, 

които Пекин ще инвестира в изграждането на дългия 2 000 

мили икономически коридор, свързващ Гвадар с Китай 

посредством спорната област Кашмир. Паралелно с това се 

увеличи и морското сътрудничество между двете страни. 

Стигна се до там,ч е китайския боен флот бе допуснат на док 

в пристанището Карачи. Според определени източници, Пекин 

предвижда да предостави на Исламабад разрушители и други 

военни съдове през идните години.7 Това дава шанс на Китай 

да разпростира силата си към хинтерланда на Арабско море – 

зоната с най-сериозни залежи на петрол и газ в света. 

 

За да не бъде тотално надиграна, Индия започна да 

финансира свой собствен проект за пристанище – в Иран. 

Това е част от стратегията за достъп до Афганистан и 

Централна Азия чрез заобикаляне на Пакистан. Подписаната 

през 2002 г. конвенция за пристанище Чахбехар беше 

замразена в хода на санкциите спрямо Иран през последните 

няколко години. Сега, когато по схемата П5+1 Иран получи 

сериозни облекчения и правото да развива своя мирна ядрена 

програма, се очаква проекта за пристанището да се развива с 

бурни темпове. Междувременно, Индия вече похарчи 100 000 

000$ за строеж на път в Афганистан, който да се свързва с 

                                                           
7 Китай вече осигурява на Пакистан изтребителна авиация и танкове. 
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пристанище Чахбехар. Наскоро, Моди подписа споразумение 

за превръщането до 2016г. на две пристанищни стоянки в 

Чахбехар в терминали за контейнери. В допълнение, 

индийското правителство се съгласи да инвестира 

допълнителни 15 000 000 000$ в Иран, включително и за 

превръщането на Чахбехар в пълномащабно, дълбоководно 

пристанище. В замяна, Иран се съгласи да изнася газ за Индия 

на чувствително по-ниски цени. Ако или когато проекта 

Чахбехар стане реалност, Индия ще има шанса да отклони 

притока на газ и петрол от Централна Азия в южна посока, 

настрана от винаги гладните за енергийни източници пазари 

на западен Китай.  

 

 

Страните, получаващи субсидии от Китай (розово), Индия (синьо) или 
и от двете (лилаво) 
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Последен пример за противоборството между Китай и Индия 

допълнително изяснява природата на тяхното 

противопоставяне. По време на предишния кабинет, Индия 

отстъпи позиции в Шри Ланка за сметка на Китай, тъй като 

Пекин се съгласи да осигури дипломатическа и материална 

подкрепа на предходното шриланкско правителство в борбата 

им с Тамилските тигри. Подобна помощ беше нежелан дар от 

страна и на Индия и на Запада, тъй като съществуваше 

сериозна възможност за религиозно и етническо прочистване 

в следствие на продължилата четвърт век война. Подобни 

скрупули не тревожеха Пекин и в замяна на помощта, Китай 

получи правото да строи пристанище Хамбантота в южната 

част на острова, което, до края на тази година, ще се 

превърне в най-голямото пристанище в Южна Азия. Освен 

това, Китай започна да разработва проект за пристанище 

близо до Коломбо на стойност 1 400 000 000$. Спогодбата е с 

давност 99 години и предоставя на Китай юрисдикцията върху 

50 акра земя. На практика, Китай трябваше да получи 

собствен град, подобен по статут на Хонг Конг. В допълнение 

към тези споразумения, правителството на Шри Ланка 

допусна китайски подводници да използват онази част от 

доковете на Коломбо, която е под надзора на китайски фирми, 

вместо основната пристанищна част, надзиравана от властите.  

Но през февруари 2015г., Майтрипала Сирисена, 

новоизбраният президент на Шри Ланка направи рязка 

промяна в политическия курс. След като избра Индия като 

първа дестинация за своята международна дейност, новият 

президент подписа широк набор от споразумения със своята 

северна съседка, включително и в сферата на ядрената 

енергетика. Сирисена също така замрази проекта за 

пристанище край Коломбмо, въпреки че Пекин използва 

всички възможни средства за да го рестартира. 

Междувременно, премиерът на Индия – Моди, не остана 



 
 

27 
 

бездеен и посети Шри Ланка – първата визита на индийски 

премиер в страната за последните 28 години. В хода на 

срещите, премиерът Моди подписа нови споразумения за 

икономическо и военно съдействие, свързани с инвестирането 

на 318 000 000$ от страна на Индия в ЖП мрежата на острова, 

както и в изграждането на съвместни проекти за добив на руда 

и нефт на територията на Шри Ланка. В допълнение, двете 

страни се съгласиха за организиране на съвместна 

военноморска част за защита на търговията в Индийския 

океан.  

 

 

Вместо да изпадне в състояние на изолация заради 

агресивната китайска външна политика, Индия се зае да 

съживи своите икономически и политически връзки със 

страните от Персийския залив до Южни Китайско море. 

Същевременно, Ню Делхи директно отправи 

предизвикателство към Пекин, намесвайки се в ключови 

точки, които до скоро се смятаха твърдо в китайската сфера 

на влияние. По време на реч пред парламента на Шри Ланка, 

премиерът на Индия Моди заяви, че добросъседството се 

основава на свободния достъп на идеи, технологии, стоки и 

хора между държавите в региона. Тази визия съвпада напълно 

с идеите на САЩ за Южна Азия и двете страни утвърдиха 

позициите си с подписването на Съвместната Стратегия за  

Азиатско-тихоокеанския регион и Индийския океан през 

януари, отразена и в последвалата „Азиатско-тихоокееанска 

стратегия“, публикувана от Департамента по Отбраната, която 

е в относителен унисон с индийското ПДИ. 

  

Индийските теоретици и специалисти с анаясно, че малките 

държави в региона ще приемат с лекота китайските субсидий, 

с чиито финансови измерения Индия все още не може да се 

мери. От една страна, Ню Делхи ще загуби част от влиянието 
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си в тези държави, но от друга, развитието им, субсидирано 

от Китай ще подпомогне и самата Индия, граничеща с някои 

от най-неразвитите в инфраструктурно отношение  страни в 

света. Важен елемент от индийската стратегия е факта, че 

Субконтинента споделя до голяма степен етническа и 

културна близост с много от съседите си – коз, който липсва в 

политическия инвентар на Китай.  

 

 

Икономическите проекти на Китай (червено) и Индия (синьо) в Южна 

Азия. 

 

Териториалните води между Индийския океан и оспорваните 

острови Спратли в Южно Китайско море се превръщат във 

фронтова линия на нова Голяма игра, която скоро ще обхване 



 
 

29 
 

целия Азиатско-тихоокеански регион. Тази Игра ще бъде 

доста по-сложна от противоборството между Русия и 

Великобритания през XIX век. Фронтовете няма да са нито 

ясно откроени, нито непроходими. Вместо това, бойните 

кораби ще се разминават с петролни танкери и търговски 

фрегати докато великите сили се опитат да постигнат някакво 

равновесие по протежение на морските пътища. Печалбите от 

тази надпревара ще са доста по-значителни, но самото 

състезание между Индия и Китай ще е далеч по-трудно за 

контрол.  

 

Двата азиатски колоса ще продължат да се въоръжават с цел 

да опазят своите политически и икономически интереси в 

региона. През 2013 и 2014г., Индия беше най-големия 

вносител на оръжия в света, докато Китай заемаше третото 

място през 2013г. и четвъртото през миналата година. Този 

модел се повтаря и в Индо-Пасифика като цяло – 12 от 15-те 

най-големи вносителя на оръжие в света са разположени 

именно в този регион. Това, само по себе си ен означава, че 

Ню Делхи и Пекин се готвят за война. Напротив – изострената 

икономическа война се отразява добре на региона, който 

попива както китайски, така и индийски средства в грамадни 

мащаби. Това развитие на инфраструктурата и 

взаимоотношенията работи и в полза на Индия и Китай. 

Въпреки това, запазването на растежа и мира ще изисква 

внимателен подход и прецизно балансиране в политическите 

и икономически интереси на двете основни сили в региона. 

 
 Площ Населени

е 
Място в 
Света 

БВП Място 
в Света 

Бюджет за 
отбрана 

Място в 
Света 

Индия 3287590км
2 

1 276 

267 000  

2 2 380 000 

000 000$ 

7 45 000 000 

000$  

8 

Китай 9596961км
2 

1 376 
049 000  

1 11 212 000 
000 000$ 

2 129 400 000 
000$ 

2 

Индия и Китай съпоставени 
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Забележка: 

 

През последните няколко месеца, Китай стана жертва на спукването на 

гигантски „балон“, който предизвика своеобразен колапс на стоковите 

борси в страната и ликвидира над 13 000 000 000$ под формата на 

различни финансови активи. Това несъмнено ще доведе до известно 

забавяне на активната икономическа политика на Китай по отношение 

на съседите.  

 

Същевременно, сред въоръжените сили на страната тече цялостна 

реформа, свързана не само с подмяната на военна техника, но и 

цялостно модернизиране на военните доктрини, чрез което се търси 

тактическо и стратегическо осъвременяване на армията и флота, което 

трябва да допълни заплануваните мащабни инвестиции в разширен 

океански флот и въвеждане на нови поколения сухопътна и военно-

въздушна техника. 

 

Не на последно място, администрацията на Си Дзинпин насочи немалка 

част от своята административна енергия към борба с 

вътрешнопартийните проблеми на страната, свързани най-вече с 

нивата на корупция по високите етажи на властта. Целта на Си Дзинпин 

е едно ревитализиране на „строят“ чрез широкомащабни промени 

както в бюрокрацията, така и в самите принципи на които се базира 

страната. Този процес е закономерен в контекста на цялостното 

развитие на страната, в която идването на всяко ново поколение 

партийни дейци би следвало да носи качествени изменения в 

състоянието на държавата на всички нива. Тепърва предстои да се 

види как тези финансови, икономически и административни 

предизвикателства ще се отразят на стабилността и увереността на 

китайската външна политика, особено по отношение на Южно Китайско 

море, където споровете със САЩ продължават и в момента. 

 

Превод, бележки и Забележка: Александър Стоянов 

Източник: Foreign Affairs 

 
 

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-09-29/new-great-game




 
 

32 

 

 

 

 

Кюрдският народ е най-голямата етно-културна група в света, 

нямаща своя собствена държава. Между 25 – 35 милиона 

кюрди живеят разпръснати по света като основната част от 

тях населяват историческата област Кюрдистан на 

територията на  Югоизточна Турция, Северен Ирак, Северна 

Сирия и Западен Иран. Въпреки, че нямат държава, кюрдите 

повече от успешно успяват да съхранят през вековете своята 

етническа и културна идентичност,  но все пак и до ден 

днешен те остават политически и географски разделени на 

множество партии и фракции разпределени в различни 

страни. 

 

С разпада на Османската империя през 1918 г. се появяват и 

първите националистически движения с цел създаване на 

независима кюрдска държава. Всички те обаче, повече или 

по-малко се провалят и постепенно изчезват. След краят на 

Втората световна война кюрдските организации започват да 

придобиват популярност и влияние , но едва през последните 

25 г. наистина постигат политическо и икономическо значение 

на регионално равнище. 

 

Към настоящия момент в контекста на крайно нестабилната 

ситуация в Близкия Изток, войните в Сирия и Ирак, както и 

динамиката на отношенията между регионалните играчи, 

кюрдският въпрос придобива особена актуалност. Настоящият 

материал има за цел да представи някои от основните кюрдски 

фракции в региона, както и техните основни цели и интереси. 
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КЮРДСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (Partiya Karkerên 

Kurdistanê - PKK) 

 

PKK е организация, основана в Турция през 1978 г. от Абдула 

Йоджалан. Партията се появява като радикално 

съпротивително движение в отговор на дискриминационната 

политика, която турската държава води срещу кюрдското 

малцинство. Йоджалан и неговите сподвижници приемат 

радикалните революционни идеи на ленинизма за основна 

идеологическа парадигма на своята фракция, а основната им 

цел е свързана с фундаментална социална и политическа 

реорганизация на кюрдското общество. Разбира се това 

включва създаването на независима и суверенна държава, 

която да обедини всички кюрди в региона. 

 

След военния преврат в Турция от 1980 г. ръководството на 

PKK премества своята централа в Сирия, а малко по-късно 

установява и първите тренировъчни лагери за бойци в 

долината Бекаа в Ливан, която по това време се намира под 

Земи, населявани от кюрдите в Близкия Изток 
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сирийски контрол. През 1984 г. Йоджалан дава старт на 

своята военна кампания срещу турското правителство, която 

включва в себе си и различни терористични подхвати . В 

първите няколко години на конфликта, Анкара не обръща 

особено внимание на дейността на PKK, но набиращата 

популярност и влияние организация на Йоджалан, който 

бързо се доказва като решителен и харизматичен лидер, скоро 

сериозно застрашава авторитета на турското правителство. За 

увеличаването на популярността на PKK спомага и  отказът от 

комунизма след края на Студената война и успешната 

адаптация към новите политически реалности. Партията 

приема и по-умерена позиция спрямо идеята за създаване на 

независима кюрдска държава чрез революция. Новата цел е 

извоюване на разширена автономия в рамките на Турция като 

преходна стъпка по пътя към независимостта и обединението 

на Кюрдистан. 

 

 

 

Абдула Йоджалан, ръководител на ПКК 

 

До средата на 1990-те партията на Йоджалан започва да 

действа като ефективна паравоенна организация, която 



 
 

35 

 

установява контрол над големи области в Югоизточна Турция. 

Според изследователи като Роди Хевиан, войната между PKK 

и Турция води до над 40 000 жертви, както и до заличаването 

на около 3000 кюрдски села на територията на Турция.  

 

През 1998 г. Йоджалан е принуден да напусне Сирия след 

споразумение между Дамаск и Анкара. На следващата година  

в опит да намери ново убежище за партията е заловен от 

турски агенти в Кения. Съда в Анкара го осъжда на смърт, но 

в последствие наказанието е намалено до доживотен затвор. 

Присъдата на Йоджалан се оказва сериозен удар за 

организацията, която след загубата на своя лидер е 

принудена да изтегли бойците си на територията на Ирак. 

Следва период на затишие в конфликта, през който PKK 

минава през процес на реорганизация. В един момент 

партията дори се преименува и отхвърля насилието, 

насочвайки своята нова стратегия към търсене на мирен път 

за осъществяване на целите си.  

 

Относително спокойният период на отношенията между 

Турция и KPP продължава само няколко години. След 2004 г. 

партията отново възприема въоръжената съпротива като 

основен инструмент за борба срещу турската държава. В този 

период PKK е определена като терористична организация от 

множество държави, включително САЩ, Германия, 

Великобритания, Франция, Австралия, Нова Зеландия, Иран, 

както и от Европейския съюз в неговата цялост. Причина за 

това е участието на членове на PKK и на организации близки 

до нея в извършването на множество терористични актове, 

включително бомбени атентати срещу цивилни обекти в 

Анкара, Истанбул, Анталия, Мармарис и др. Разбира се, PKK 

умело използва и чисто военни тактики в своята стратегия. 

Трудно охраняемата граница между Ирак и Турция се 

използва за прехвърлянето на малочислени партизански 

отряди от бойци, които извършват светкавични нападения 

срещу турски военни постове или полицейски участъци. При 

подобна атака през 2004 г. отряд от кюрдски бойци 



 
 

36 

 

организира засада на военен конвой и избива 13 войника. 

Отговорът на турската армия обикновено е брутален и е 

свързан с тежки репресии срещу цивилно кюрдско население. 

 

През пролетта на 2013 г. е постигнато официално примирие 

между PKK и Турция, като кюрдската организация се ангажира 

да изтегли всичките си бойци от Турция в замяна на 

предоставянето на разширени права за кюрдското 

малцинство.  

 

PKK има значително участие и в контекста на гражданската 

война в Сирия и борбата срещу радикалната ислямистка 

организация Ислямска Държава. През 2014 г. бойци на PKK 

спомагат за вдигането на обсадата от град Кобане (Айн ал-

Араб) и участват активно в овладяването на територии в 

Северна Сирия. Това логично води до нов конфликт с Турция. 

Анкара определено приема като заплаха възможността цялата 

територия в Сирия и Ирак по границата с Турция да премине 

под кюрдски контрол. В тази логика сблъсъците не 

закъсняват. През месец юли тази година Турция официално се 

включва във войната срещу Ислямска Държава. Успоредно с 

въздушните удари, които стартират срещу ИД, турските ВВС 

започват и бомбардировки на позиции на PKK в Северен Ирак. 

Реакцията на PKK е множество партизански набези на 

територията на Турция, включително атаки срещу полицейски 

участъци в Адана и Диарбекир. Според данни на агенция 

Ройтерс само за периода юли-септември 2015 г. в следствие 

на атаки на PKK са загинали около 100 турски военни и 

полицаи. 

 

Към настоящия момент PKK е вероятно най-изявената и 

влиятелна кюрдска политическа фракция с милиони 

поддръжници. Към нея са свързани няколко неправителствени 

организации, както и мрежа от десетки културни центрове в 

множество държави. PKK финансира също така и една частна 

телевизия, няколко радиостанции, както и множество печатни 

издания.  
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КЮРДСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (Partîya 

Demokrata Kurdistanê – PDK) 

 

Кюрдската Демократическа Партия е най-влиятелната 

кюрдска политическа сила в Ирак. Както и повечето останали 

кюрдски фракции в региона, и тази партия е исторически и 

идеологически обвързана с политиките на съседните 

държави. Практически лидерството на PDK е наследствено и е 

трайно обвързано с иракското племе Барзани. След смъртта 

на първия председател на партията Мохамед Барзани, мястото 

му е заето последователно от неговите синове – през 1979 г. 

Идрис и 1989 г. Масуд.  

 

Създадена от Мустафа Барзани през 1946 г. в окупираният от 

СССР Северен Иран като иракски клон на Кюрдската 

Демократическа Партия на Ирански Кюрдистан, партията 

бързо набира популярност и влияние. От самото си създаване 

PDK се бори за запазване на правата на кюрдските 

малцинства в региона, както и за гарантиране на разширена 

автономия за Иракски Кюрдистан. Последното поставя 

партията в остър конфликт с авторитарните режими в Ирак от 

1947 г. до падането на властта на Саддам Хюсеин през 2003 

г. като продължава и до днес. 

 

Първата сериозна конфронтация с управлението в Багдад е в 

периода 1961 – 1970 г. Натискът от страна на PDK и Барзани 

за гарантиране на автономни права води до открит военен 

конфликт, който въпреки смяната на управлението в 

столицата, остава неразрешен. Примирието е прекъснато през 

1974 г. когато за пореден път преговорите за предоставяне на 

автономия се провалят. За разлика от първата война, когато 

военните сили на PDK успешно водят партизанска 

асиметрична кампания срещу правителствените сили, този 

път Барзани залага на пълномащабна война. Въпреки 

подкрепата от Иран и Израел, кюрдските сили се оказват не 

достатъчно подготвени и биват разгромени. 
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Военното поражение води и до политическо такова. Мустафа 

Барзани е принуден да напусне Ирак заедно със своите синове 

Идрис и Масуд, които получават убежище в Иран.  

 

След идването на Саддам Хюсеин на власт, кюрдското 

малцинство в Ирак е подложено на брутални политически 

репресии и дискриминация, включително и на процес на 

арабизация. Въпреки това, различните кюрдски политически 

фракции остават силно фрагментирани и враждебни помежду 

си. Те не съумяват да се обединят в борбата срещу 

авторитарния режим, като не са рядкост въоръжените 

сблъсъци между представители на PDK и други фракции. 

 

В навечерието на войната между Ирак и Иран, управлението 

в Техеран използва KDP и други организации като инструмент 

за влияние върху политиката на своя съсед. Те получават 

иранско въоръжение и участват във военните действия срещу 

режима на Саддам.  

 

През август 1990 г. армията на Саддам Хюсеин нахлува и 

окупира Кувейт. Действие категорично осъдено от ООН, НАТО, 

ЕС и Арабската Лига. В последствие ООН дава мандат за 

намеса на международна коалиция, водена от САЩ. Това е 

шансът, който всички кюрдски организации, включително и 

PDK  са очаквали в продължение на десетилетия. Окрилени от 

пълния разгром на иракската армия и водени от лидери като 

младия Масуд Барзани и опитния му политически конкурент 

Джалал Талабани, кюрдите отново се вдигат на въоръжена 

борба. Отговорът на Саддам е пълна икономическа блокада на 

Иракски Кюрдистан, което обаче дава възможност на кюрдите 

да организират първите демократични избори в своята 

история. И макар, че PDK и другата основна партия, водена от 

Талабани – Патриотичен Съюз на Кюрдистан (PUK), да са в 

непрекъснат конфликт помежду си (включително гражданска 

война в периода 1994 – 1997 г.), все пак Иракски Кюрдистан 

успява да се пребори за известни права през следващите 

години. 



 
 

39 

 

 

 

Масуд Барзани, лидер на КДП 

 

След окончателното падане на режима на Саддам през 2003 

г., Иракски Кюрдистан получава дългоочакваната автономия, 

а от тогава насетне PDK неизменно участва в управлението на 

региона в рамките на Кюрдското Регионално Управление на 

Ирак. От 2005 г. президент на Иракски Кюрдистан е Масуд 

Барзани, а неговият племенник Нечирван е министър-

председател. Много други важни постове в правителството 

също са заети от хора с фамилия Барзани. 

 

Основният външнополитически партньор на партията e 

правителството в Анкара, което често пъти използва в своя 

полза конфликтът между PDK и PKK. Доказателство за доброто 

сътрудничество между Анкара и Барзани е фактът, че най-

големият чуждестранен инвеститор в Иракски Кюрдистан е 

именно Турция. Другият стратегически партньор за PDK е 

САЩ. Партията поддържа своите топли връзки с Вашингтон 

като продължение на линията на сътрудничество от времето 

на войните срещу Саддам Хюсеин. Практически САЩ и другите 
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държави от НАТО осигуряват  почти цялото въоръжение за 

армията на Иракски Кюрдистан, известна като “пешмерга“. 

 

Позицията на PDK спрямо Ислямска държава е повече от ясна 

още от първия ден на конфликта. Партията счита ИД за 

екзистенциална заплаха както за кюрдския народ, така и за 

целия регион. В тази логика всички военни отряди и 

подразделения под контрола на Регионалното Правителство 

са мобилизирани срещу ислямистката заплаха. Трябва да бъде 

отбелязано, че кюрдските отряди често влизат в сблъсъци  и 

с правителствени отряди или шиитски милиции за контрола на 

стратегически селища или оспорвани райони. Не са рядкост и 

случаите на извършени военни престъпления  от страна на 

кюрди като отмъщение срещу бойци на ИД или цивилно 

население, подозирано в сътрудничество с ислямистите. 

 

PDK е в сложни отношения и с PKK. Двете фракции са най-

големите организации, представляващи интересите на 

кюрдския народ. Въпреки, че и двете партии имат 

комунистически корени и общо взето припокриващи се цели 

и интереси, техните взаимоотношения през годините по-скоро 

са били враждебни и характеризирани от кланово-племенни 

различия и борба за влияние. Все пак появата на радикални 

фактори като Ислямска Държава създава условия за 

сътрудничество и изграждане на общ фронт в борбата за 

независимост. 

 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ  (Partiya Yekîtiya Demokrat – 

PYD) 

 

Демократическият съюз е една от най-влиятелните кюрдски 

опозиционни партии в Сирия. Създадена е през 2003 г. и има 

изключително силни връзки с PKK и турските кюрди, а Абдула 

Йоджалан е признат за идеологически лидер. Партията също 

така е сред основните членове на Народния Конгрес на 

Кюрдистан и Националния Координационен Комитет за 

Демократична Промяна. Като основен приоритет на партията 
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на първо място е поставена целта за конституционно 

признание на кюрдските права и демократична автономия на 

кюрдския регион на Сирия. Лидер на PYD от 2010 г. до сега е 

Салих Муслим, а след 2012 г. за съпрецедател е избрана и 

Асия Абдула. 

 

Практически още от момента на създаването си партията е 

обявена за противоконституционна и незаконна на 

територията на Сирия. Множество нейни членове и активисти 

са преследвани и арестувани след поредица от 

антиправителствени протести през 2004 г. и 2007 г. 

 

С разпалването на гражданската война в Сирия, PYD 

значително разширява своето влияние и значимост. През 2012 

г. е създадено военното крило на организацията познато като 

Отряди за народна самоотбрана (Yekîneyên Parastina Gel – 

YPG). То постепенно се доказва като изключително ефективна 

и добре организирана бойна единица, която в сътрудничество 

с отряди на KPP води успешни действия както срещу 

правителствените сили, така и срещу Ислямска Държава. Една 

от причините за това за това е, че голяма част от постъпилите 

доброволци вече  имат натрупан солиден боен опит като 

членове на PKK.  

 

През 2012 г. режимът на президента Асад взема решение да 

изтегли своята армия от Сирийски Кюрдистан и да 

концентрира силите си в борба с други опозиционни 

групировки. С това си действие правителството практически 

прехвърля на PYD контрола върху тези области. От тогава 

насам Демократичният съюз не само, че съумява да доминира 

над своите основни политически конкуренти от Кюрдския 

Национален Съвет, но и успява да извършва солидна 

социална дейност и да осигурява пълен пакет от социални 

услуги. Не само това, но в сътрудничество с други 
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единомислещи партии в рамките на Координационния Комитет 

за Демократична Промяна, PYD изгражда устойчив 

административен капацитет и държавна архитектура. През 

2013 г. е съставено временно правителство, включващо 

членове на PYD и Кюрдския Национален Съвет, а година по-

късно официално е обявена автономия от централната власт 

в Дамаск. Към момента партията упражнява ефективен 

контрол върху всичките три автономни кантона в рамките на 

Сирийски Кюрдистан – Африн, Джизре и Кобане. 

 

КЮРДСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ( Encûmena Niştimanî ya 

Kurdî li Sûriyê – ENKS) 

 

Кюрдският Национален Съвет е коалиция от множество партии 

в Сирия. Създаден е през 2011 г. малко след появата на 

Сирийския Национален Съвет. Първоначалната цел на ENKS е 

да бъдат обединени всички кюрдски партии в една 

организация, която да представлява кюрдските интереси в 

контекста на войната в Сирия. Практически коалицията е 

създадена под попечителството на лидера на Иракски 

Кюрдистан Масуд Барзани и е почти изцяло свързана с 

неговата партия. Това логично води до идеологически 

конфликт с PYD, която от своя страна е трайно обвързана с 

PKK и отказва да се включи в ENKS. Практически двете 

основни кюрдски фракции на територията на Сирия 

представляват еманация на борбата за регионално влияние 

между PKK и Кюрдската Демократическа Партия на Барзани. 

 

Все пак въпреки конфликта между PYD и ENKS, техните 

ръководства успяват да стигнат до споразумение през 2012 г. 

според,  което двете партии ще участват равноправно в 

управлението на отвоюваните територии. Това обаче е твърде 

трудно, тъй като PYD в повечето случаи успява да наложи 

своето влияние заради значителното си военно превъзходство 
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над останалите кюрдски фракции.  

 

Практически двете организации имат една и съща цел: 

установяване на автономия за кюрдските територии в Сирия. 

И докато ENKS има готовност за сътрудничество с арабската 

опозиция, то PYD предпочита да представя кюрдите като 

неутрална и независима страна в конфликта. Най-важният 

фактор при тяхното противопоставяне е тяхната обвързаност 

с външните фактори. PYD е свързана с PKK, докато ENKS – с 

KDP. 

 

ВЕНЦИСЛАВ БОЖЕВ 
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На 12 април 1941 г. малък отряд воден от капитан 

Клингенберг заедно с един сержант и шестима войници, част 

от разузнавателната група на СС дивизията Das Reich 

прониква дълбоко в тила на югославската армия по р. Дунав 

и притоците и използвайки пленена моторна лодка. Скоро те 

се озовават в покрайнините на Белград, където се натъкват на 

група от около 20 сръбски войници. След завързалата се 

престрелка сърбите се предават на Клингенберг, който 

пленява и превозните им средства. 

 

Малкият му отряд продължава 

движението си напред достигайки 

центъра на Белград заедно с 

пленниците си. За изненада на 

германците гражданите макар, че ги 

гледат шокирано не им обръщат 

особено внимание и никой не стреля 

по тях. При това положение 

Клингенберг нарежда на хората си 

да свалят югославския флаг и да 

издигнат немския. 

 

Не след дълго при германците 

пристига кметът на Белград заедно с 

други официални лица за да обсъди 

условията на капитулацията. 

Клингенберг блъфира, че той е 

авангарда на 3 танкови дивизии и 

има директна връзка с Луфтвафе, които са в готовност да 

продължат разрушителните си бомбардировки от 6-7 април, 

ако градът не се предаде незабавно. Сърбите се хващат на 

блъфа неосъзнавайки, че пред тях стоят само 7 войника без 

никаква подкрепа напълно откъснати от своите части. Скоро 

Фриц Клингенберг 
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1300 човека от опълчението на града слагат оръжията си пред 

Клингенберг, последвани от редовната армия в околностите 

на Белград, която също предава всичкото си въоръжение и 

техника. 

 

Предпоследният проблем останал да бъде решен е какво да се 

прави докато предните части от дивизията достигнат 

югославската столица. Позицията на Клингенберг е 

изключително уязвима и ако някой заподозре, че всичко 

казано от него е илюзия с капитана и хората му е свършено. 

Затова той придавайки си пълна увереност започва да се 

разпорежда, заповядвайки на полицията да му даде 

информация за всички криминални елементи в града, нарежда 

на градската управа да наложи вечерен час, но и в знак на 

добра воля позволява на училищата да продължат да работят. 

Сърбите за пореден път се хващат на блъфа и изпълняват 

акуратно нарежданията. 

 

Финалното препятствие за Клингенберг е да убеди своите, че 

града се е предал, а съобщенията, които той изпраща не са 

опит за засада. В щаба на Das Reich дори се говори за военен 

съд и разстрел на предателя Клингенберг. Когато обаче 

вечерта на 13 април предните елементи на дивизията 

започват да навлизат в Белград очаквайки съпротива те са 

посрещнати напълно спокойно и дори гостоприемно. 

 

Така безславно югославската столица е овладяна без бой, 

Клингенберг получава Рицарски кръст за подвига си, а на 17 

април Югославия капитулира. Единственият загинал в 

"битката" за Белград е кметът, който след като осъзнава, как 

е бил подведен се застрелва. 

 

Юлиян Недев 
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Настъпи поредната емблематична 100 годишнина в нашата, а 

и в световната история. На 14 октомври 1915 г. (1 окт. стар 

стил) България влиза в Първата световна война. 

 

Нейното включване във войната тогава е от огромно значение, 

поради стратегическото й местоположение и големия й 

мобилизационен потенциал, в момент, в който баланса на 

силите между враждуващите групировки все още се колебае. 

 

За да пропуснем сложните дипломатически маневри 

протичащи още много години преди конфликта да ескалира, 

ще отбележим само генералните причини и крайните 

резултати от тях. А те са, че Антантата не е в състояние да 

предложи много на България, а и дори за това, което предлага 

не може да даде никакви сигурни гаранции, понеже в 

противен случай рискува да загуби останалите си съюзници 

на Балканите, против всеки от които България има претенции 

в резултат на все още неотшумялата Втора Балканска война 

(1913 г.). 

 

От друга страна блокът на Централните сили обещава при 

победа във войната да даде на България абсолютно всичко, 

за което тя настоява – т.е. гарантира така желаното от нея 

национално обединение. 

 

Отделно и до към средата на 1915 г. войната се развива 

успешно за Централните сили – на Западния фронт 
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германците са окупирали Белгия и Североизточна Франция и 

държат дефанзивна линия, на която всички опити на 

французите и англичаните да ги отместят от окопите им 

пропадат. Докато на Източния руснаците са разбити и в 

ръцете на немците падат цяла Полша, Литва и западните части 

на Украйна и Беларус, като настъплението продължава. 

Наскоро включилите се във войната италианци не постигат 

никакъв успех срещу австрийската отбрана в Алпите и не 

успяват да разклатят баланса на силите.  

 

В този момент крайния успех на Централните сили изглежда 

реален. Никой не предполага, че на страната на Антантата ще 

се включат и САЩ, Япония, другите балкански страни, англо-

френските колонии и че войната ще стане световна и ще 

продължи с години. 

 

При това положение и при положение, че Сърбия, към която 

са основните териториални претенции, вече воюва на 

страната на Антантата, за България не остава друг логичен 

ход освен да й обяви война и със сила да вземе от нея това, 

което смята за свое. 

 

Ситуацията в Сърбия до намесата на България 

 

Именно покрай Сърбия и Сараевския атентат пламва искрата 

подпалила големия пожар на световната война. Подкрепени и 

подтикнати от съюзниците си Австро-Унгария и Сърбия 

решително встъпват във война една срещу друга, като 

постепенно въвличат и всички останали Велики сили, както и 

по-малките европейски държави в нея. 

 

Трябва да се признае, че първоначално сърбите 

самоотвержено и доста ефективно се отбраняват срещу 

настъплението на по-модерната австро-унгарската армия. Но 

е добре да се уточни и друго. Обикновено подчертавайки своя 

героизъм те изтъкват това, че Австро-Унгария имала в пъти 

по-голяма територия и население от Сърбия, както и доста по-
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мощна индустрия и възможности за снабдяване. Това е така, 

но трябва да се отчетат и другите също толкова важни 

фактори. Австро-Унгария се готви за война на Източния фронт 

срещу Русия, според първоначалния план именно тя трябва да 

изнесе тежестта на този фронт на свой гръб и съответно 

основните й сили се насочват натам. Отделно впоследствие се 

налага и към Румъния и Италия да се изпратят крупни сили.  

 

 

Сараевският атентат, 1914 г. 
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Така че реално през кампания за 1914 г. по цялото 

протежение на Балканския фронт се бият сравнително 

съизмерими сили вариращи между 200-300 000 войници и от 

двете страни. 

 

Колкото до ресурсите на храни и боеприпаси, действително 

сръбските са далеч по-скромни, но през ноември 1914 г. от 

Солун започват да им идват доставките пратени от Антантата, 

което дава възможност на изтощената им армия да удържи и 

дори да започне контраофанзива. 

 

Освен, че мотивацията за бой не е като сръбската и 

етническия състав на австро-унгарската войска е прекалено 

пъстър. Голяма част от войниците дори не говорят немски или 

унгарски, като част от тези със славянски произход 

симпатизират повече на сърбите отколкото на Австро-

Унгария, поради което и дезертьорствата не са рядкост. 

 

Първата офанзива на австро-унгарците е успешно задържана 

и отбита от сърбите. При втората през р. Дрин австро-

унгарците изтласкват сърбите, напредват в дълбочина, 

превземат и Белград. Но главнокомандващият ген. Потйорек 

се подвежда, че отстъпилите от столицата си сръбски войски 

бягат и са изтощени до крайност, поради което хвърля 

армията си в незабавно преследване за да ги доразбие, без да 

държи сметка за оголващите й се флангове. 

 

Сърбите обаче отстъпват смятайки да се прегрупират за 

ответен удар и за тяхно щастие точно тогава от юг пристигат 

жизненоважните за тях доставки (главно от Русия и Франция), 

които буквално спасяват на прага на идващата зима гладната, 

дрипава и останала без муниции сръбска армия. 

 

Непредвиденият от австрийците приток на ресурси и 

успешното прегрупиране на врага водят до контраофанзива 

на сърбите, които успешно ги изтласкват, макар и на свой ред 

да пропускат възможността за преследване и доразвиване на 
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успеха си. Така че в крайна сметка войските се връщат на 

изходните си позиции от началото на войната и фронта 

затихва в този вид към края на 1914 г. 

 

След тези неуспешни акции австро-унгарците се отказват от 

по нататъшни опити за атака на този фронт. Източния и 

новооткрития Италиански фронтове ги принуждават да 

изтеглят войските натам, така че срещу сърбите те оставят 

само 2 армейски корпуса заемащи дефанзивни позиции. 

 

Нацията отново се изправя на бойна нога 

 

През 1915 г. Българското царство обхваща територия от 114 

хиляди кв.км. и население от 4.9 милиона души. Въпреки 

наскоро преживяната национална катастрофа от 1913 г. 

икономиката е вече напълно възстановена и износът на стоки 

превишава с 1/3 размера на вноса. Макар и без Добруджа 

производството в селскостопанския сектор позволява 

изхранването на до половин милионна армия без това да 

задъхва икономиката. 

 

 

Обявяване на мобилизацията в Плевен, 1915 г. 
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Мирновременния състав на армията до преди мобилизацията 

включва 10 пехотни дивизии, в състав от 23 пехотни и конни 

бригади, или 70 полка (пехотни, конни и артилерийски) от 

общо 120 дружини, всичко – ок. 90 000 души. До началото на 

войната екипирането и модернизацията на армията, както и 

изграждането на инфраструктура в новопридобитите земи 

още не са изпълнени докрай. Но бурният развой на събитията 

налага мобилизацията да започне в този момент. 

 

Въпреки провала на австро-унгарската акция през 1914 г., на 

следващата година германците организират нова (под 

ръководството на ген. Макензен), твърдо решени да установят 

пряка връзка с Османската империя. 

 

На 7 окт. 1915 г. германската 11-а армия (в състав 7 

германски дивизии, главнокомандващ - ген. фон Галвиц) и 

австро-унгарската 3-а армия (3 австро-унгарски и 3 

германски дивизии, ген. Кьовеш) форсират Дунав и Сава под 

прикритието на мощен артилерийски огън и за 2 дни 

овладяват Белград. 

 

Стоящите срещу тях 1-а Сръбска (3 

пехотни и 1 кавалерийска дивизия, ген. 

Бойович) и 3-а Сръбска (2 пехотни 

дивизии, ген. Юришич-Щурм) армия 

започват отстъпление  на юг стремейки 

се да изтеглят поетапно фронта на по-

задни позиции, в очакване откъм Солун 

да пристигнат обещаните й от Антантата 

подкрепления. По западните граници са 

Ужишката армия (ген. Божанович, 1 

пехотна дивизия и 1 бригада) и 

Черногорската армия (ок. 40 000 

души) оставени за прикритие от 

очакваното австро-унгарско нападение 

откъм Сараево. 

 

Генерал Макензен, 
главнокомандващ 

силите на Централния 

съюз на Балканите 
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Българските войски нападат Сърбия на 14 окт. 1915 г. в две 

основни направления по фронтът представляващ цялата 

тогавашна българо-сръбска граница – от Тимок до Струмица 

(близо 400 км). 

 

1-а Българска армия на ген. Бояджиев (4 пехотни дивизии) 

започва офанзива в сектора между Трън и р. Дунав. Тази 

армия влиза в състава на групата армии „Макензен” и тяхното 

върховно командване. Останалите войски са подчинени пряко 

на българското командване (главнокомандващ на 

въоръжените сили – ген. Жеков, началник на генщаба – ген. 

Жостов) с главна квартира в Кюстендил. 

 

2-а армия на ген. Тодоров (2 пехотни и 1 кавалерийска 

дивизия) южно от района на Босилеград до Срумица в 

Македония. 

 

3-а армия на ген. Тошев (2 пехотни дивизии) е оставена за 

охрана на румънската граница. 

 

Като общ стратегически резерв в тила остават все още не 

напълно сформираната 11-а Македонска дивизия, 2-а 

Тракийска дивизия - около гръцката граница и 10-а 

Беломорска дивизия – за охрана на беломорското 

крайбрежие. 

 

Общия баланс на силите воюващи в Сърбия през 1915: 

 

Ето така сръбската пропаганда изобразява ситуацията през 

1915 г. Сам срещу двама смелият сърбин се отбранява, докато 

в същото време подлия българин му забива нож в гърба, а 

гърка гледа безучастно отстрани стъпил предателски върху 

съюзния им договор. Дясната част на картината е тактично 

изрязвана след войната, когато в крайна сметка и Гърция 

влиза на тяхна страна и наново заедно се награбват с 

български територии. 
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Така се създава илюзията, че съотношението е било поне 3:1 

в полза на Централните сили, а вероятно и повече като се има 

предвид потенциала на Германия и Австро-Унгария и че 

сърбите били съвсем сами срещу всички. 

 

Истината разбира се е съвсем друга. Пропуска се тук, че 

гърците все пак пускат силите на Антантата да акостират в 

Солун и те все пак идват да се бият в помощ на сърбите още 

през 1915, на тяхна страна се бият и Черногорците, а косвено 

и руснаците и италианците, които отвличат от Сърбия 

австрийски войски към своите фронтове.  

 

Така че всъщност към октомври 1915 г. силите на воюващите 

страни на Балканите са общо взето равни: 

 

От страна на Антантата:  

4 Сръбски армии – 300 000 д. 

Черногорска армия – 40 000 д. 

Англо-френска армия – 80 000 д 

Общо: 420 000 д. 

 

От страна на Централните сили: 

2 Български армии – 215 000 д. 

2 Германо-австрийски армии – 200 000 д. 

Общо: 415 000 д. 

 

В хода на кампанията Антантата продължава да стоварва с 

кораби нови подкрепления от юг, а България да подсилва 2-а 

армия с резервите си за да спре настъплението им. Но въпреки 

временните колебания като цяло баланса на силите не се 

изменя съществено до края на Сръбската кампания. 

 

А и не на последно място трябва да се отбележи, че поне в 

нашия участък на страната на сърбите са лошите атмосферни 

условия - есенни дъждове, студ и прелели реки, над които те 

събарят мостовете след изтеглянето си. Както и пресечения 

планински терен и удобните подсилени с фортове укрепления 
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около Пирот и Ниш. Все фактори затрудняващи българското 

настъпление и подпомагащи сръбската отбрана. 

 

Моравската операция на 1-а армия 

 

От другата страна на границата – срещу българската 1-а 

армия (ок. 145 000 души, 440 оръдия и 108 картечници) стоят 

Тимошката войска на ген. Гойкович (2 пехотни дивизии и 1 

отряд от 9 батальона – 49 000 души и 88 оръдия.), 

разположена от Тимок до Княжевац и на юг от нея - 2-а 

Сръбска армия на ген. Степанович (3 пехотни дивизии – 

44 000 души и 80 оръдия) - общо ок. 93 000 души, 168 оръдия 

и 94 картечници. 

 

А зад тях – части от изтеглящата се на юг 1-а Сръбска 

армия, образуващи дивизионна група от 3 пехотни дивизии, 

командвани от ген. Милич, които също се бият против 

настъпващите български войски след изтеглянето на сърбите 

зад Морава. Включвайки и тях към бройката, защото взимат 

участие в боевете, балансът на воюващите сили в този участък 

е общо взето равен. 

 

Първоначално българското настъпление тръгва бавно и 

изостава от предначертаните планове поради ред 

затруднения. Ландшафтът на Източна Сърбия представлява 

силно пресечени планински местности с малко и тесни пътища 

принуждаващи отделните войскови подразделения да се 

придвижват бавно, в колони и изолирано едни от други.  

 

Положението се усложнява допълнително и от обилните 

есенни дъждове, заради които реките излизат от коритата си, 

отнасят мостовете, а по-високите плата бушуват виелици. 

Артилерията и обозите затъват по калните пътища, а 

наводнените долини пречат на установяването на лагери.  

 

Но въпреки това и въпреки отпора на граничните ариергарди 

на 13 окт. 6-а Бдинска дивизия влиза в Зайчар, а 8-а 
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Тунджанска дивизия – в Княжевац след нощна атака на 

укрепените височини пред града.  

 

 

Настъпление на австро-унгарските и българските войски в Сърбия 
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Най-ожесточена съпротива сърбите оказват на силно 

укрепения вр. Дрянова глава, превзет с големи усилия от 1-а 

Шопска дивизия. И тук решителния щурм е през нощта и е 

съпроводен от уникален случай, в който група обикновени 

пехотинци успяват да разглобят и пренесат на ръце едно 

тежко оръдие пред два реда телени заграждения и под 

ожесточен вражески огън и ръчни гранати, след което го 

сглобяват го на най предния рубеж на настъплението и 

откриват огън с него по сръбската батарея прикриваща 

участъка. Направен е пробив и позицията е превзета. След 

успешното й преминаване на 14 окт. Шопската дивизия влиза 

и в Пирот. 

 

До 20 окт. сръбските войски са напълно изтласкани от 

граничната зона и се изтеглят към Нишкия укрепен район. 

 

След падането на Белград краля и правителството избират 

Ниш за военно-временна столица и се преместват там. 

Нишката фортификация се състои от цитадела и укрепена 

позиция от 4 сектора, включващи модерни и по-стари редути 

на разстояние 1,5 до 10 км от града. 

 

На 21 окт. 9-а Плевенска дивизия заедно с части от 1-а и 8-а 

дивизия достигат до редутите на града отбранявани от 

Тимошката, Моравската и Шумадийската дивизия. Пробивът е 

направен от 8-а дивизия откъм вр. Калафат и на следващия 

ден части от нея влизат в Ниш. Самия крал Петър става 

свидетел на боевете и поражението на своите войски и заедно 

с щаба си и правителството му се налага да се спасява от там 

с бягство към Прищина, като единствен възможен вариант за 

отстъпление, отрязани от север от германците и от юг – от 2-

а Българска армия.  

 

Българските и германските войски се съединяват при Криви 

вир, с което Централните сили осъществяват сухопътна 

връзка с Османската империя, както и контрол над 

корабоплаването по Дунав до там. 
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Преследването на сърбите се забавя след изтеглянето им зад 

Морава, защото единствено 1-а Софийска дивизия разполага 

с понтонен мост. Първа преминава реката нейната 3-а 

бригада, но срещу нея ген. Степанович хвърля силите на 3 

дивизии (Тимошката І призив от 2-а армия и пристигналите от 

север Моравска ІІ призив и Шумадийска ІІ призив от 1-а 

армия) и след тежки боеве и загуби, както и невъзможност да 

получи помощ от другите части, чакащи зад понтона, 3-а 

бригада е принудена да се върне обратно. 6-а дивизия все 

още се прехвърля при Алексинац с помощта на германски 

понтон, а на 9-а дивизия й се налага да заобикаля намирайки 

брод на юг чак при Лесковац. След като на 1-а дивизия й 

пристигат подкрепления от 8-а Тунджанска дивизия и след 

като и останалите преминават реката на своите участъци 

започва нова българска офанзива. 

  

В това време 3-а Балканска дивизия от 2-а Българска армия 

затваря окончателно при Враня пътя за Македония, с което 

угасват надеждите на сърбите да се проврат на юг и да 

протегнат ръка към англо-френските им съюзници.  

 

В резултат на тройната офанзива сръбската армия понася 

катастрофални поражения, губейки близо 1/3 от състава си 

(40 000 убити и 60 000 пленени). Отваря се възможност за 

обкръжаване и унищожаване на остатъка й, но след като 

германците установяват сухопътната и речната връзка с 

Турция забавят настъплението, изтеглят част от силите си и 

се задоволяват с фронтално преследване на врага. Всички 

сръбски сили отстъпват на югозапад към Косово. 

 

Освобождаването на Македония 

 

На южния отсек от фронта българската 2-а армия (2 пехотни 

и 1 кавалерийска дивизия) общо 70 000 души и 220 оръдия, 

провежда Овчеполската операция имаща за цел да пресече 
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възможността на сърбите да избягат на юг или да получат 

помощ от англо-френските войски в Гърция. 

 

Сръбското командване разполага на този участък Власинския 

отряд (10 батальона с 14 оръдия) и „Македонската войска” 

или „Войските от Новите области” (2 пехотни дивизии и 78 

оръдия), общо – към 50 000 души и 92 оръдия. 

 

До този момент съюзниците им от Антантата са стоварили в 

Солун 3 френски и 1 английска пехотна дивизия (към 80 000 

души и 380 оръдия), главнокомандващ на целия 

експедиционен корпус е френския ген. Сарай. 

  

Това прави към 130 000 души вражески войски в Македония 

към октомври 1915 г. (без да броим все още неутралните 

гръцки), приблизително такава е и числеността на войските 

на Българската 2-а армия заедно с въведените към нея 

резерви в хода на кампанията. Т.е. и на този участък от 

фронта не може да се говори за каквото и да било смазващо 

числено превъзходство от наша страна.   

 

Българските войски влизат в Македония на 14 окт. 1915 г., 

отхвърляйки успешно съпротивата на сръбските гранични 

отряди, но съпроводени със същите  природно-климатични 

проблеми както и на север – придошли реки и снежни виелици 

по високите плата. До 20 окт. след като преодоляват 

сръбската отбрана на Страцинската позиция 3-а Балканска 

дивизия влиза в Куманово, а 7 Рилска дивизия - във Велес, 

тържествено посрещнати с цветя и песни от населението.  

 

След кратък бой на 22 окт. 24-и Черноморски полк от 3-а 

дивизия влиза победоносно в Скопие. Навсякъде сръбските 

отряди отстъпват, като най-сериозен отпор дават при Струга, 

но на 26 окт. след ожесточени престрелки на предмостието и 

по улиците на града са прогонени и бягат към албанските 

планини. 
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Конните разезди насочени към Удово с цел да прекъснат жп 

линията в този участък обаче са принудени да се изтеглят 

след като се натъкват на прииждащите от юг войски на 

Антантата – 38 френски батальона (ок. 56 000 души). За 

разлика от нас те разполагат с далеч по-солиден арсенал от 

тежка артилерия и картечници, както и авиация, а освен това 

очакват тепърва корабите да им докарват нови подкрепления 

и припаси. 

 

При така създалата се ситуация се налага 2-а армия да бъде 

разделена за бой на два фронта – на север срещу сърбите и 

на юг срещу французите и англичаните, поради което 

командването решава спешно да засили състава й 

прехвърляйки към нея части от 1-а армия (6-а и 8-а пехотна 

дивизия) плюс резерва – 2-а, 5-а и 11-а пехотни дивизии.  

 

По негова молба се прехвърлят и части от германската армия 

(една немска бригада от тежка артилерия), които да пазят 

крайбрежието на Варна, обстрелвано наскоро от корабната 

артилерия на руския флот. 

 

Северната група на 2-а армия успешно прекъсва жп линиите 

и речните мостове между Сърбия и Македония и продължава 

преследването на изтеглящите се на северозапад сръбски 

части, които въпреки тежкото си положение оказват жилава 

съпротива. 

Докато текат тези събития заедно с подготовката за обща 

германо-българска офанзива в Косово се налага Южната 

група на 2-а армия да мине в отбрана. През ноември 

експедиционния корпус на Антантата продължава да нараства 

и вече надхвърля 100 000 души, които започват офанзива на 

север. Войските от 2-а армия ги пресрещат.  

 

Англичаните са спрени южно от Струмица при Костурино, 

където срещу 10-а Ирландска дивизия се изправя 2-а 

Тракийска дивизия, която с успешна контраатака я изтласква 

от заетите височини и прогонва обратно към Гърция. 
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По-мащабната френска офанзива западно от този участък е 

спряна при Криволак, където се завързват крупни и доста 

тежки боеве продължили повече от месец. В тях участват 

части от българските 5-а, 7-а и 11-а пехотни дивизии, срещу 

френските 57-а, 122-а и 156-а пехотни дивизии. 

 

Французите са нападнати на заетото от тях предмостие под 

звуците на гайди и бойни викове от 7-а Рилска дивизия, която 

успява да го премине и да овладее вражеската позиция. 

 

 

Атака на Българите срещу англо-френските позиции при Криволак 

 

Гара Удово, където се намира и главната квартира на ген. 

Сарай е щурмувана от 11-а Македонска дивизия, съставена 

почти изцяло от доброволци от Македония (подполковник в 

нейния 5-и полк е легендарният Борис Дрангов, родом от 

Скопие).  

 

Французите се оказват в невъзможност да удържат пункта, 

запалват складовете с боеприпаси и храни и през нощта го 
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удрят на бягство разрушавайки мостовоте след себе си. 

Преследването им продължава чак до Гевгелия, който също 

така изоставят, взривявайки моста за да забавят българите и 

продължават изтеглянето си на юг.  

 

Тук обаче германския щаб заповядва на българите да 

прекратят преследването и да спрат до гръцката граница. 

Надеждите все още неутралната Гърция да мине на страната 

на Централните сили вече стават съвсем илюзорни. Но 

въпреки това германците възпират един бъдещ наш опит за 

прогонване на съглашенските войски от Балканите, със 

съображението, че впоследствие тези войски ще бъдат 

прехвърлени срещу тях на Западния фронт, където 

положението им вече и без друго е станало доста критично. 

 

Пропуска се възможността за преследване и доразбиване на 

англо-френските войски, но все пак атаката им е отразена и 

опитът им да пробият на север – пресечен. А там – 

бедстващите сърби, останали изолирани, отчаяно 

концентрират всичките си налични сили за да дадат 

решителен отпор на вечно съдбоносното за тях Косово поле... 

 

Боя на Косово и „Сръбската Голгота” 

 

Въпреки лошите атмосферни и теренни условия пред нас, 

солидните сръбски отбранителни рубежи и отвличащите атаки 

на англо-френските войски от юг, само 3 седмици след 

началото на българската офанзива целия фронт на сръбските 

войски се разсипва и те навсякъде се обръщат в отстъпление. 

Същото се случва и със северните им армии, опитващи се да 

спрат австро-немската офанзива. 

 

След като българските войски пресичат и отбиват опита им да 

избягат на юг към англо-френските си съюзници, както и този 

на последните да пробият на север, сръбското командване 

решава да концентрира всички оцелели войски (към 150 000 

души общо) за решителен отпор на Косово поле. 
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За операцията българския щаб използва 1-а армия и 

Северната група на 2-а армия, съвместно с настъпващите от 

север части от 11-а германска и 3-а австро-унгарска армия – 

общо 156 000 души с 372 оръдия и 220 картечници. 

 

Опитът за пълно обкръжаване на сръбските войски обаче 

пропада поради няколко причини. След изтласкването на 

сърбите от Белград и Ниш и установяването на връзка с 

България и Турция, германците и австро-унгарците намаляват 

и състава и темпото на преследване на своите войски, 

считайки основната си цел за вече постигната. 

 

След завземането на Тетово от българите, една колона от 3 

батальона с планинска артилерия прави опит да прекоси 

непристъпната Шар планина за да излезе в гръб на сърбите 

при Прищина, но снежните виелици и затрупаните проходи 

провалят акцията, последвалите нови опити се пропадат до 

един поради същите причини. Когато Северната група на 2-а 

армия все пак излиза в полето южно от Прищина, освен че 

моментът вече е изпуснат, тя и няма достатъчно сили за 

подобно нещо. 3-а и 7-а пехотни дивизии плюс незначителни 

подкрепления водят боеве срещу Тимошката войска, 

Моравската І, Брегалнишката и Вардарската дивизия. Така че 

в началото на Северната група им се налага дори да се 

отбраняват, когато  сърбите  притиснати от основната маса на 

войските на централните сили от север се опитват да направят 

пробив на юг при Гиляне, но и техния опит пропада на свой 

ред. Въпреки яростните контраатаки, в отчаян опит да се 

спасят към Македония, сърбите не успяват да пробият през 

Северната група на 2-а армия, която решително ги отбива. 

 

Междувременно австро-унгарците влизат в Нови пазар и 

Митровица, но напредването им, както между впрочем и през 

цялата кампания, е отчайващо мудно и не успява да създаде 

предпоставки за пресичане на сръбския път за отстъпление. 
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Паралелно с това от изток войските на 1-а българска армия с 

масивен щурм превземат Прокупле и започват постепенно да 

изтласкват сърбите на запад.  

 

На 23 ноември без да срещнат особена съпротива конни 

полкове от 9-а Плевенска дивизия влизат победоносно и в 

Прищина.  

 

А на 29 ноем. 3-а Балканска дивизия взима Призрен с бой. 

Само ден по-рано града  позорно напускат на коне крал Петър, 

престолонаследникът Александър, министър-председателят 

Н.Пашич и руският посланик. В плен падат към 30 000 души и 

200 оръдия. 

 

 

Отстъпващи сръбски войски 

 

С това сръбските войски са окончателно разгромени в най-

голямата от всичките битки състояли се на Косово поле. 

Започва тяхното бягство към единствения останал възможен 
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изход – Албанските планини. Навсякъде след оттеглящата се 

сръбска войска остават огромни ивици от трупове на хора и 

коне, захвърлени в реките оръдия, архиви и изгорени 

автомобили. 

 

След колоните на отстъпващата армия тръгват и множество 

цивилни бегълци с животни и коли бягащи от село на село към 

планините. Под обилни валежи, умора, студ и глад в дивите 

албанските планини смъртта си намират около 60 000 сърби. 

И то главно поради проточването на дългите и безсмислени 

спорове между съюзниците за това на кое точно място трябва 

да бъдат евакуирани от флота им. 

 

При пристигането на оцелялото бедстващо множество, 

територията между Адриатическо море и  гр. Шкодра 

придобива вид на гигантска полева болница на открито, болни 

и умиращи лежат включително и навсякъде по улиците на 

града, над които вражеските аероплани периодично хвърлят 

бомби. Още десетки хиляди оставят костите си по 

адриатическия бряг докато съглашенските кораби успеят да 

извозят оцелелите войници и бежанци на брой общо 152 000 

души на гръцкия остров Корфу. Още около 5 000 души умират 

там от раните си или от болести и телата им са хвърлени в 

морето поради липса на място за погребение. 

 

Заключение 

 

Кампанията през 1915 г. на Балканите завършва с пълен 

разгром на сръбската армия, нейното бягство от страната, 

заедно с това на кралския двор и правителството. И 

практически с унищожаването на Сръбската държава. 

  

България взима своя реванш за 1913-а и взима Вардарска 

Македония заедно с Източна Сърбия. 

 

Остатъците от сръбската армия обаче са спасени, преустроени 

и превъоръжени от могъщите им съюзници и изпратени на 
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новообразувалия се Солунски фронт отново да воюват срещу 

нас и занапред.  

 

 

Пропагандно изображение, ознаменуващо разгрома на Сърбия 

 

Спасени са и обърнатите в бягство англо-френски войски със 

заповед от немския щаб за спиране на българската офанзива. 

Въобще заради решенията на немския щаб са пропуснати 

реални възможности за пълно унищожение на сръбската 
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армия и прогонване на англо-французите от Балканите. Но 

това е третостепенен фронт за германците и с оглед на 

цялостната стратегическа обстановка те взимат за приоритет 

другите два, както и усилията за привличане на Гърция на 

тяхна страна. Поради това и българите се налага да платят 

своя дан за облекчаването на Западния фронт - задържайки 

крупни сили на Антантата на Македонския фронт в 

продължение на дългогодишни и крайно изтощителни окопни 

боеве.  

 

Въпреки всичко в този момент мечтата на обединението е 

постигната и националният идеал - изпълнен. Това е един от 

върховните триумфи на българската държава и нация. И той 

не бива да бъде забравян. 
 

Радослав Тодоров 
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Войната винаги е представлявала едно явление възприемано 

по-скоро от към нейната уродлива страна. В дните на 

Метерних и дори след това държавите се страхуват да водят 

войни главно под заплахата те да не предизвикат революция. 

Към 1914 г. държавните лидери обаче смятат, че войната е 

призвана да реши техните социални и политически проблеми. 

Въпреки, че от началото на Първата световна война са 

изминали сто години, тя все още е възприемана като тотална 

и безсмислена сеч. Тази репутация с която се ползва Голямата 

война от 1914-1918 г. е толкова непълна, че може би това е 

най-погрешно разбрания конфликт в човешката история. 

Дори и днес военните действия от Втората световна война са 

изучавани много повече, отколкото затъналите в кал и бавно 

развиващи се операции от Първата световна война. 

 

Преди да се спрем на планът на фелдмаршал Шлифен, трябва 

да обърнем малко внимание на хората преди него. Всъщност 

бързото издигане на Прусия е резултат от еволюцията в 

стратегическото мислене, което ще положи основите не само 

на Германската империя (превръщайки е в първа сила в 

Европа), но и ще посее семето на нейния разгром. Заради 

особеното си географско положение (обградена от силните 

държави Швеция на север, Русия на изток, Австрия на юг, а 

на запад мозайката от малки, в повечето случаи  и не особено 

силни германски държавици намиращи се под австрийско или 

френско влияние) Прусия е принудена да държи силна армия, 

въпреки скромните си размери като територия. Тази „обсада” 

от все силни държави слага траен отпечатък върху начина на 

мислене и стратегия на пруските политически и военни 

лидери. Пруските крале Фридрих-Вилхелм (1713-1740), 
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Фридрих Велики (1740-1786) и ефективната юнкерско-пруска 

армия, в която се изливат цели четири пети от облагаемите 

държавни ресурси са главните „виновници” за бързото 

издигане на държавата. По-късно дори Наполеон изучавайки 

пруската военна история ще отбележи, че: „Прусия е държава 

родена от снаряд”. През 1806 г. при Йена и Ауерщат прусаците 

претърпяват тежък удар. Последвалото реорганизиране на 

армията от Герхард Йохан Давид фон Шарнхорст и Аугуст 

Вилхелм Антон, граф фон Найтард фон Гнайзенау не може да 

прикрие факта, че Прусия е засенчена военно от Русия, като 

тази слабост си остава до 60-те години на XX в. 

 

Създателят на това, което ще бъде наречено Германска 

имперска армия, такава каквато е знаем е генерал-

фелдмаршал Хелмут фон Молтке. Чрез своята реформаторска 

дейност той успява да откъсне Генералния щаб от структурите 

на военното министерство, като остава подчинен само на 

краля (впоследствие император), който е върховен 

главнокомандващ. Друг елемент от дейността му е 

използването на най-новите постижения на техниката в 

работата на въоръжените сили и по време на бой. 

Железниците, модерната тилова служба и телеграфа стават 

ключови насоки по които трябва да се работи. Започва 

подготовката на кадри, които да са добре обучени в 

прецизното планиране на бойните действия преди да е 

настъпил първия сблъсък с неприятеля. Въобще той работи 

върху създаването на офицери от по интелектуален тип. За 

тази цел нивото на образование се повишава значително. 

Така в Германската империя 1/1000 новобранци е неграмотен, 

докато в други страни (дори велики сили) нивото достига 200-

300/1000. Молтке заменя отделните заповеди с инструкции с 

общи директиви, което съвпада повече с изискванията на 

съвременния бой. Тези идеи могат да се реализират само ако 

командирите се възпитават и приучават системно към поемане 

на лична инициатива по време на бой. Всъщност германците, 

винаги когато са планирали своите войни се опитват да 

контролират конфликтите като цялостен процес, при който 
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систематизираното прилагане на планиран натиск води до 

предсказуеми резултати. 

 

 

Граф Хелмут фон Молтке Старши (1800-1891 г.), пруски фелдмаршал 
и началник на генералния щаб по време на войните за обединение на 

Германия 

 

Ръководителят на Пруския генерален щаб адаптира 

Наполеоновите идеи  за продължаваща офанзива към 

практическите достижения на индустриалната епоха. За 

разлика от корсиканеца, който използва независимо 

действащи корпуси в рамките на една армия, Молтке прилага 

метода на независимо действащи армии, т. е. на много по-

големи сили. Освен всичко това Наполеон концентрира силите 

си още преди самото сражение, а Молтке го прави в хода на 

битката. Другата съществена особеност, която се наблюдава 
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при Молтке е идеята за бързо унищожение на противника чрез 

обкръжаване. Тази идея ще намери последователи в лицето 

на генерал Шлифен и особено при германските генерали през 

Втората световна война. 

 

Молтке всъщност иска да накара притиснатият противник да 

предприема фронтални атаки с оглед възстановяване на 

свободата си за маневриране, като се стреми да постигне 

стратегическо надмощие с което да елиминира предимствата, 

които новите нарезни оръжия дават на отбраняващия се. Във 

войната от 1870-1871 г. Молтке принуждава французите да 

правят точно това. Още преди Френско-Пруската война 

Молтке смята Франция за най-големият враг на Германия, а 

към края на живота си фелдмаршала е напълно обсебен от 

идеята да се нанесе нов „превантивен удар” срещу 

французите. Виждайки основната слабост на Германия 

(липсата на суровини, които да гарантират нейния възход по 

време на една модерна война), през 1890 г. в реч пред 

Райхстага той се изказва за бъдещето виждайки сянката на 

наближаващата война. „Когато избухне войната, която като 

дамоклиев меч виси над най-големите сили на Европа, които 

ще влязат в бой въоръжени както никога до сега. Нито една 

от тях няма да може да бъде победена само с едно или две 

сражения, а дори да се признае за победена и твърдо решена 

да сключи мир, тя може още след година отново да започне 

битката . . . Това може да се окаже седемгодишна или 

тридесетгодишна война”. Именно в тази връзка Молтке се 

стреми да наложи „бързото решение” като основен елемент в 

германската стратегия. 

 

Още при Молтке, както и при неговия наследник генерал-

лейтенант Алфред фон Валдерзее се наблюдава едно 

колебание в определянето на главните противници и насоките 

на главните удари при една бъдеща война. Това „клатушкане” 

на  изток или запад продължава общо взето до 1890 г., когато 

на мястото на Валдерзее идва Шлифен. Генерал Алфред фон 

Шлифен определя бъдещата война, като война най-малко на 
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два фронта, предвиждайки с голяма точност, че числеността 

на армиите в тази война ще бъде с непознати до тогава 

размери. Генералът е имал близки контакти с фон Холщайн 

(един от ръководителите на германското външно 

министерство). Той със сигурност го е снабдявал с 

необходимите дипломатически документи (най-вероятно са се 

водили и разговори относно спазването на белгийския 

неутралитет в една бъдеща война с французите). Всичко това 

е способствало за по-доброто координиране на плановете на 

военните с изискванията на външната политика, което от своя 

страна дава и отражение върху стратегическото планиране. 

На практика Шлифен е бил в течение със сложната 

дипломатическа материя, останала недостъпна за Молтке и 

Валдерзее. 

 

 

Планът на Алфред Шлифен за настъпление на германските войски 

срещу Франция 
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В своя план Шлифен използва географското положение на 

Германия, определяйки го като „предимство”, понеже „по 

естествен начин отделя Франция и Русия една от друга”. Това 

предимство може да бъде пропиляно, ако Германия раздели 

силите си. Затова идеята на Шлифен е първо да победи 

единия от враговете, докато другия още мобилизира своите 

сили, след което използвайки железопътната мрежа да 

съсредоточи силите си и срещу другия противник. Тук 

Шлифен прави окончателно своя избор, определяйки 

посоката на главния удар на германската армия с 

„извършването на голям поход на запад и малък на изток”. 

Така той приема написаното по-рано от Молтке. Шлифен 

работи по няколко варианта за нападение срещу Франция; без 

нарушаването на белгийския неутралитет и чрез удар от Елзас 

и Лотарингия; изграждането на силно дясно крило, което да 

премине през Белгия и Нидерландия. Към 1904-1905 г. с 

оформянето на антигерманската коалиция се изготвя 

окончателния вариант на плана, който общо взето изглежда 

по следния начин: отбрана на изток и нападение на запад. 

Нападението да се извърши с изключително силен десен 

фланг, който да премине през Белгия и Нидерландия. 

Фактически на север с дясното си крило германците 

максимално бързо трябва да извършат обкръжаване на 

противника, като излязат в неговия тил и му прекъснат 

комуникациите. Това би било практическата реализация на 

една нова Кана. Планът предвижда лявото крило т. е. 

германските части във Елзас и Лотарингия да преминат към 

отбрана. Ако евентуално французите предприемат офанзива 

и отблъснат германската войска от левия фланг обратно към 

Рейн, за Париж ще бъде много трудно да парира германската 

атака през Белгия. Получава се нещо като ефекта на 

въртящата се врата – ако натиснеш едното крило много силно, 

другото се завърта и те удря със същата сила в гърба. Ако 

замисълът се реализира успешно, французите ще бъдат 

притиснати към река Мозел, където тилът им ще попадне 

между „чука и наковалнята”. 
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Алфред, граф фон Шлифен (1833-1913 г.), германски фелдмаршал и 
началник на генералният щаб на Германската империя от 1891 до 

1906 г. 
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При прилагането на плана си Шлифен е изключително 

стриктен относно бързината, с която трябва да се извърши 

мобилизацията и нападението. Ударът през Белгия не е 

измислен случайно. Страната разполага с гъста железопътна 

мрежа, което би позволило с лекота германците да придвижат 

силите си и продоволствието за тях към застрашените 

участъци. Всичко това би помогнало за по-скоростното 

реализиране на плана, отколкото ако се действа през Елзас и 

Лотарингия  и неминуемият сблъсък не само с френската 

армия, но и с изградените след войната от 1870-1871 г. 

фортове. Това би довело германските сили до нежеланите 

произтичащи от това обсадни боеве по укрепената френско-

германска граница и фатално забавяне на скоростта на 

напредване. Шлифен предвижда след удара на дясното крило 

и превземането на Париж силите да се прегрупират и изпратят 

на изток. 

 

За втората част на плана – атаката на изток генералът не 

предвижда обкръжаващи операции от типа „Кана”, понеже 

„големите разстояния ще попречат руските армии да бъдат 

хванати в подобен тип капани, защото противникът винаги 

може да се изтегли в дълбочина”. Като военен той няма как да 

не е изучил добре кампанията на Наполеон в Русия, а и добре 

е познавал маниерите на своите източни съседи. При 

подготовката и обучението на генералщабните кадри и 

Молтке, и Шлифен налагат недопускането на фронтални атаки 

в условията на една модерна война. За реализирането на така 

желаната от Шлифен бърза и подвижна война, от основно 

значение е разузнаването. До този момент с този тип 

задължение се е занимавала кавалерията, но Шлифен 

разпорежда създаването на въздушни войски с цел 

наблюдение на противниковите действия в при фронтовата 

линия. В преследването на тази информираност генералът 

подобно на Молтке залага на новите технологически средства. 

Сериозно внимание продължава да се отделя при 

усъвършенстването на артилерията и железопътното дело (за 

точно и бързо транспортиране на войсковите части до 
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изходните им позиции). Шлифен напълно подкрепя идеята на 

Молтке да не се строят крепости, а железопътни линии. 

 

Генерал Шлифен се старае да си осигури на бъдещия западен 

фронт числено превъзходство (на дясното крило) в 

съотношение 7:1 в полза на Германия. Това го заставя да 

поема и рисковете произтичащи от това. На практика той 

избира възможно най-добрата стратегия – винаги да 

разполагаш с достатъчно хора, и то в решаващата точка. Този 

план е типичен пример за приемствеността в стратегическото 

мислене на германските лидери. Макар Германия да е най-

голямата сила в Европа лидерите и се чувстват винаги 

застрашени и готови за война. Военните плановици все 

чертаели планове и схеми, според които трябва да са в 

състояние да отбиват атаките не на един или два германски 

съседа, а ако се наложи на всички едновременно. 

 

Последни промени върху плана „Шлифен” прави Хелмут фон 

Молтке-младши. Много често той е определян, като по-малко 

амбициозна личност, нямаща склонност към рискове. 

Всъщност Германския генерален щаб почти всяка година е 

преразглеждал военните си планове, като се нанасяли 

корекции там където е необходимо, предвид непрекъснато 

изменящата се обстановка в армиите на евентуалните 

германски противници. Молтке-младши не желае да излага 

Югозападна Германия на френска инвазия, нито да остави 

Източна Прусия на руснаците, затова той предислоцира 

силите си. Вместо предвиденото съотношение 7:1 в полза на 

Германия, на запад Молтке го сваля на 3,5:1. Изтеглените 

сили от дясното крило се използват за подсилване на центъра 

и лявото крило. Впоследствие Молтке търпи критики точно 

заради това пагубно (както го определят опонентите му) 

пренареждане на силите. Всъщност става така, че когато 

германците нахлуват в Белгия, Френския генерален щаб търси 

начин да удари немците и избира това да стане в Лотарингия 

(като това има по скоро пропагандна цел). Атаката обаче е 

пълна катастрофа. След този неуспех френския командващ 
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Жозеф Жофр преценява, че след като лявото и дясното крило 

са силни, центърът (в Ардените) „би трябвало да е слаб”. Но и 

тази френска офанзива се натъква на първокласни германски 

дивизии и завършва с пълно фиаско. Тези успехи на 

германците не решават нищо. Оказва се, че Молтке-младши е 

направил центъра и лявото крило на поверената му армия 

ненужно мощни за дефанзивните функции, които Шлифен им 

отрежда, като в същото време дясното крило е твърде слабо 

за настъплението и задачите, които му се възлагат (а те почти 

не се променят от тези, които Шлифен им е задал в своя план). 

Повече сили са предислоцирани и на изток срещу руснаците. 

Причина за това може да се потърси и във възгледите на 

едрите индустриалци, които имат имения и заводи в Източна 

Прусия и Елзас. 

 

Освен всичко друго Молтке 

смята да премине с дясното си 

крило само през Белгия, но не 

и през южна Нидерландия 

(района на Маастрихт). На 

Молтке Нидерландия му е 

необходима, като начин за 

снабдяване и търговия, ако 

кралския флот пристъпи (което 

е сигурно) към морска блокада 

на германските брегове. 

Възможността за евентуален 

английски десант в Шлезвиг-

Холщайн, не е разглеждана 

сериозно нито от Шлифен, нито 

от Молтке-младши (все пак се 

разполагат макар и малобройни 

военни части там). И двамата 

явно се позовават на хапливата 

реплика на Ото фон Бисмарк, 

че ако се стигне до това 

германците просто щели да 

Хелмут фон Молтке Младши 
(1848-1916 г.) - германски 
генерал полковник и началник 
на генералния щаб на 
Германската империя от 1906 до 
1914 г. 
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повикат местните полицаи, които да приберат англичаните в 

ареста. Освен всичко това Молтке смятал, че за срок от шест 

седмици Германия ще си осигури решаваща победа срещу 

Франция. Това на свой ред ще обезкуражи Русия и след 

няколко големи сражения германците трябвало да 

триумфират и на изток. Това на кратко били пресмятанията на 

Молтке-младши. 

 

Много често планът на генерал-фелдмаршал Алфред фон 

Шлифен е определян, като хазартен и обричащ Германия на 

гибел. Едва ли не навлизането в Белгия и последвалото 

включване на Великобритания във войната решили изхода от 

конфликта. Трябва обаче да сме на ясно с едно-две неща. 

Първото е, че когато Шлифен създава своя план, той вече е 

на ясно че бъдещата война ще е най-малко на два фронта. 

Годините преди това немските политически лидери са тези, 

които „оплескват работата” настройвайки всички срещу 

Германия. Те са хората решили нейната съдба. Любимият им 

Райх се оказва обграден от врагове, а делото и съветите на 

Бисмарк запратени на бунището. Едва ли пресметливите 

британци са щели да си стоят кротко на острова. В един 

определен момент  те със сигурност биха се намесили. Все пак 

Германия дръзва да оспори британското морско господство, 

като залага амбициозна флотска програма дирижирана от 

адмирал Тирпиц, а сега заплашва да затрие военно Франция 

и Русия. Германия е на път да разруши европейското 

равновесие на силите към което „лордовете” в Лондон хранят 

толкова симпатии. Великобритания винаги е била непримирим 

противник на стремящите се да установят хегемония над 

Европа. Англия трябва да бъде най-силната сред силните, а 

не просто една от силните сред силни. На практика 

противниците на Германия са по-слаби от нея поотделно, но 

заедно са способни малко по малко да изцеждат силите на 

Райха, докато не грохне от немощ. Така и става. 

 
Истинския тест за един план си остават реалностите на 
бойните действия. Когато кампанията на запад започва тя се 



 
 

79 
 

характеризира с няколко седмична катастрофа за силите на 
Антантата. Германците предвкусват победата, която няма да е 
толкова близо до тях за целия оставащ период  на войната. 
След началните успехи проблемите в германската армия 
започват. Най-големият от тях е свързан с логистиката. След 
достигането на пограничните железопътни гари войниците е 
трябвало да продължат пеша. В същото време 
продоволствието е трябвало да се пренася от хора и коне, а 
предвидените за целта 4 000 камиона часто се разваляли. 
Когато река Сома е достигната, 60% от машините вече били 
извън строя. По сходен начин се развили и действията с 
маршируващите наборни войници в лятната жега. Заради 
уморителните преходи, тежки раници, с отекли крака и от 
преумора много от тях започвали да отпадат от строя. Всичко 
това започва да се отразява на скоростта, която е основният 
фактор (предвид факта, че в плана „Шлифен” всичко е 
подложено на строги изчисления, дори разстоянието, което 
трябва да измине една армия на ден) за успеха на плана. Само 
в една от германските армии има над 84 000 коня, които на 
ден се нуждаят от над 1 000 тона фураж, заради което 
пътищата на настъпващата германска армия се изпълват с 
умиращи животни, а това дава отражение върху 
транспортирането на артилерията. Всяка от воюващите страни 
е мобилизирала милиони войници, но никоя от тях не може да 
се справи с логистичното осигуряване на огромните наборни 
армии които е призовала. Проблемите за Молтке не се 
изчерпват само до снабдяването. Проблеми възникват и в 
Белгия. Местната армия оказва упорита съпротива, като Лиеж 
е превзет чак на десетия ден, а не както е заложено в плана 
„Шлифен” на втория. Освен това от 4 000 км. железопътна 
мрежа в Белгия, заради саботажи оперативни остават едва 
600 км. Към всичко това трябва да се добави и факта, че 
германците трябва да заделят войници и от без това 
оскъдните сили с които разполагат на дясното си крило за 
охрана и гарнизони на превзетите градове и стратегически 
пунктове. И въпреки всички затруднения германските 
войници и техните лидери правят всичко възможно, за да 
постигнат целите си. 
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Естествено причините за провала на плана са много повече и 

изброените тук не претендират за изчерпателност. Почти във 

всеки един научен труд посветен на Голямата война има 

изброени обективни и субективни причини за краха на 

германския замисъл. Погледнато от разстоянието на времето 

някак си изглежда трудно да повярваме, как лидерите на 

Германската империя е въвличат в тази война. Трудно ни е да 

повярваме, как десетилетия и векове преди това всички 

пруски държавници са проявявали далновидност и ловко са 

успявали да постигат целите, които са си поставили без това 

да предизвиква сериозни сътресения. Няма съмнение, че през 

1914 г. Германия отхапа много голям залък, който не можа да 

преглътне. Важното обаче е едно, Бисмарк е поставил много 

здрави основи и въпреки разгрома и тежките след военни 

години Германия остава единна. Бих предпочел да завърша с 

едно да го наречем „кратко интервю” между генерал Дан 

Ланър (Командир на израелската отбрана при Голанските 

възвишения през 1973 г.) и журналист. На въпросът: „Бихте 

ли ми казали как се развива битката?”, генералът отговаря: 

„По мое мнение битката никога не се развива добре – или поне 

не и според предварителния план. Планът е само база, 

подлежаща на промени. Много е важно всички да са запознати 

с този план, за да могат по-бързо да схванат промените . . .”. 

Последва нов въпрос на журналиста: „Но нали все пак всички 

са наясно откъде тръгват?”, а генералът отговаря: „Да, както 

и приблизително накъде отиват”. 
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Понеже няма много добри военни филми напоследък, ревюто 

за този брой ще е за сериал. Там поне нещата се случват, а и 

има занимавка за доста повече време.  

 

Ще си говорим за Turn, сериал на набралата в последно време 

доста популярност и зрителски интерес мрежа AMC. 

Действието се развива по време на Американската революция, 

разказвайки за създаването на Крагът на Кулпър. Това е 

тяхната първа шпионска организация, положила основите на 

техните разузнавателни структури и начин на мислене спрямо 

събирането, проверката, оценяването, анализа на 

информация. Главното действащо лице е фермерът Ейб 

Уудхол, който събира свои приятели от детството, с които 

започва да шпионира за генерал Джодрж Вашингтон в 

неговата борба за независимост.  

 

Това по-горе е общ поглед върху сюжета. Важното е да не 

подхождате предубедено. Няма почти никакви патриотарски, 

типично америкаснски простотии с веещи се флагове, патоси 

и други глупости. В същността си това е един прекрасен 

приключенски сериал, който събира в себе си историческа 

информация, битки, любовни драми, интриги и всичко. Така 

както го описвам прилича на сапунка, но всъщност е един 

отличен пример за началото на новата вълна на 

телевизионните сериали, които изместват, а в някои случаи 

дори изместиха киното като гледаемост на продукциите. 

  

Ако си говорим за всеки отделен сезон - то в първия 

действието е по-скоро леко сковано, на моменти скучно. 

Запознаването с героите е основна дейност, като основна 

критика може да се отбележи, че превръщането на Ейб от 

фермер в шпионин отнема един епизод и е някак си доста 

необедително. Катарзисът на героя е кратък, не е никак 

дълбок и мен лично ме остави с адски неприятното усещане, 

че някой не е могъл да се справи с тази задача. НО, винаги го 

има, все си мисля, че реално това е по-добрият вариант, 

защото другото можеше да е изпълнено с онзи американски 
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патриотизъм, който ни дразни и ни се повръща от него. 

Впечатление прави, че героите са доста класически за този 

период, с техните характери, лоялност и виждания за света. 

Запазила се е тенденцията, която съществува при сериалите 

героите в тях да са представени вече поне на половина 

изградени. От една страна това е така, защото не може да ни 

поднесат tabula rasa, просто няма как да разберем тогава 

мотивите им, за действията, които правят, но от друга страна, 

това отговаря на тенденцията, че всеки следващ сезон се 

заявява най-рано към втората третина на настоящия. А това 

винаги води след себе си шанс за прекратяване.  

 

За разлика от първият сезон, 

във вторият нещата са доста по-

динамични. Заговорите вече 

заемат основна роля. 

Напрежението се усеща и 

поради факта, че противниците 

на Кръгът на Кулпър вече 

започват да противодействат, а 

вербуването на нови агенти се 

оказва доста по-трудно. 

Виждаме и невероятните към 

онзи момент изобретения като 

подводница, която изплува в 

пристанището на Ню Йорк. Явно 

популярността на сериала е 

отключила размаха на 

създателите и те ти предлагат 

адски повече екшън. Отново - 

доста изчистен от всякакви патоси. Схемата, явно, е 

разработена до съвършенство - приключението, примесено с 

история води до високи рейтинги. Краят на сезона също си 

заслужава, загатвайки за очаквания трети, в който нещата ще 

са една стъпка по-нагоре в правилната посока.  

 

Редно е да се отбележи, че музиката в сериала е на ниво. 

Джейми Бел 
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Определено си заслужава да отделите няколко стотин 

мегабайта от харддисковете си, за да я свалите и чуете. От 

мелодии, характерни за епохата през песни, някои писани 

специално за сериала, други на известни и неизвестни имена 

в музикалния биснес. Определено кавърверсиите на някои 

песни са наистина невероятни и заредени с емоция.  

 

Актьорите, които играят в 

главните роли не са особено 

известни, нито пък са 

участвали в някакви ужасно 

популярни блокбъстари. 

Джейми Бел, който играе 

Ейбрахам Уудхол, се е снимал 

в Телепорт от 2008. Участвал е 

в Кинг Конг от 2005 и с това се 

изчерпват неговите 

евентуално запомнящи се 

екранни участия. Въпреки това 

представянето му е адски на 

ниво и се вписва в ролята си.  

 

Даниел Хеншал, който играе 

любимият ми персонаж в 

сериала - Кейлъб Брюстър, е 

още по-незабележим в 

екранните си изяви. Толкова е 

незабележим, че аз го сбърках с Том Харди. След като разбрах 

кой е дори останах доволен, защото явно е добър актьор, щом 

може да мине за една от новите звезди на Холивуд.  

 

Женското присъствие е малко по-известно. Хедър Линд може 

да се похвали с роля в Boardwalk Empire. Което я прави 

актрисата с най-касов екранен уъспех. Въпреки това в 

сериала героинята й не блести с нищо и със същия успех 

можеше и да я няма. Но преследването на някаква 

историческа достоверност налага присъствието й.  

Даниел Хеншел в ролята си 
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Кръгът на Кулпър 

 

Актьорът, който е най-разпознаваем е Кевин МакНали. 

Участвал е във всички "Карибски пирати", което е гаранция за 

успех. Това си личи и от играта му, която въпреки 

поддържащата роля - той се справя страхотно. А и неговият 

персонаж има важно значение за цялостното развитие на 

сюжета и е логично да бъде поверен на опитен актьор.  

 
В заключение - ако няма какво да гледате, не сте наясно с 
тази част от историята и не смятате, че САЩ за държавното 
превъплъщение на изначалното всемирно зло - можете 
спокойно да хвърлите по едно око на сериала. Смятам, че ще 
ви е интересно без да се налага да седите повече от 40 минути 
на едно място. А, ако не ви е - нивото на "не ми дреме" е още 
по-високо, защото можеш да спреш да гледаш по средата, в 
началото или в края на кой да е епизод. 



 
 

87 

 

 

Края на втори сезон, след финалната битка 

 
Денислав Къндев 
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