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САМИ РАФАЕЛ РАЗКАЗА ЗА БИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ НА ЛЕКЦИЯ В БКИ - СКОПИЕ

На 24.09.2007 г. от 18,00 ч. в кинозалата на Културно-информационния център на Република
България в Скопие се проведе лекцията &bdquo;Бит, душевност и култура на българските
евреи и истината за тяхното спасяване през Втората световна война&rdquo;. Лектор бе Сами
Рафаел от Израел.
Сред изпълнената зала той повече от два часа успя да задържи вниманието на публиката
върху произхода на сефарадските евреи, за тяхното изгонване от Испания и заселването им
на Балканския полуостров. По време на многовековното им съжителство с българите са
възникнали различни културни взаимодействия, които пряко са повлияли върху
благоприятното развитие на някои драматични събития от най-новата ни история.
Особено внимание лекторът отдели върху спасяването на българските евреи по време на
Втората световна война и техния различен правен статус в сравнение с беломорските и
македонските евреи. Според Сами Рафаел последните не стават български поданици, поради
което България не успява да ги защити.
Подчертана бе също огромната ролята на Българската православна църква и специално на
екзарх Стефан и пловдивския митрополит Кирил за спасяването на българските евреи, а също
така бе отдадена и на необходимата почит към Димитър Пешев, акцията на кюстендилските
граждани и специалните заслуги на Владо Куртев като член на ЦК на ВМРО.
Сами Рафаел е роден в София през 1927 г. в семейството на сефарадски евреи. Изселен е
през 1943 г. заедно със семейството си в Русе. При връщането си в София постъпва като
доброволец, завършвайки в парашутната школа в Божурище курса за инструктори. За
демонстративен скок на някогашния хиподрум (в квартал "Лагера) през 1947 г. Сами Рафаел е
награден от Г. Димитров.
През 1948 г. напуска България и пристига в Израел в навечерието на обявяването на
независимата еврейска държава. Един от четиримата основатели на парашутно-десантните
войски на Израел и парашутното военно училище, в което по-късно се обучава и премиера на
Израел Ариел Шарон.
На 15 декември 1950 г., Давид бен Гурион, премиер и военен министър на Израел, обявява
Сами Рафаел за първия герой на еврейската държава и му връчва първия в историята й орден
за храброст. Поводът е показания героизъм и саможертва при спасяване при демонстративни
скокове на офицер, чийто парашут се закача за опашката на самолета. Герой от войните
през1956 и 1967. За да стигне до тези подвизи, Сами Рафаел следва примера на своя баща
Леон. Той е един от най-храбрите български войници по време на Балканската,
Междусъюзническата и Първата световна война. Той тежко преживява решенията на
Ньойския мирен договор, поради което става член и спомоществувател на ВМРО.
Сами Рафаел е един от основателите на института &bdquo;Сервантес&rdquo; в Израел.
В момента работи като първи съветник в Академията в Нетаня.

Носител е и на българския нагръден знак &bdquo;За вярна служба под знамената&rdquo; 2-ра
степен заради неговите заслуги за укрепването на българската армия и развитието на
българо-израелското военно сътрудничество.

