
 
Брой 1, февруари 2008 г.

Ислямът  
и тероризмът 

Блокадата в Газа

Битката между 
властелините  

на групировките в Ирак

Американското 
израелско лоби и  

президентските избори  
в САЩ

Тероризмът в  
Мавритания

Съвремието  
и „новите медии”  

в мюсюлманския свят

Салафизъм

Създаването  
на “Ал Кайда”



ТРАДИЦИИ



Ãîäèíà âòîðà, áðîé ïúðâè 

ôåâðóàðè 2008

ÈÇÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ

Месечно списание  
за информация, коментари  

и анализи за международните 
отношения и междукултурния 

диалог

ISSN 1312-9740

Издава Центърът  
за близкоизточни  

изследвания

www.mesbg.com

Редакционна колегия: 
доц. д-р Весела Табакова  
проф. Димитър Йончев

д-р Емил Ценков
Киряк Цонев 

д-р Мохд Абуаси 
о.р. полк. Славчо Велков

проф. дфн Цветан Теофанов 

В съответствие с чл. 19  

от Всеобщата декларация  

за правата на човека и чл. 10 

от Европейската конвенция за 

защита на правата на човека 

и основните свободи в публика-

циите се реализира свободата 

на изразяване на съответните 

автори. Изразените възгледи 

могат да не съвпадат с възгле-

дите и гледните точки  

на редакцията. 

Адрес на редакцията:
България, София 1113,  

ж.к. Гео Милев, ул. Никола  
Обрешков, бл. 2, вх. 2, ет. 1

Тел./факс 02 870 84 59 
???gsm 0888 418 597 

Email: bcmes2@yahoo.com

През миналия месец 
получихме писмо от Геор-
ги Драгомиров от Пловдив 
и телефонно обаждане от 
Пенка Стефанова от Со-
фия. Сигурно не само те, а 
и  други  наши читатели се 
интересуват от това, което 
се случва в Афганистан. 

Интересът е напълно 
естествен, толкова повече 
че наши рейнджъри участ-
ват в силите на НАТО, съ-
действащи на процесите за 
умиротворяване на страна-
та и изграждане на нейна-
та държавност. 

Нашите читатели искат 
да получат по-пълна ин-
формация за положение-
то в страната, за успехите 
или неуспехите на опера-
циите на НАТО. Те спо-
делят, че от откъслечната 
информация, която се по-
явява, те имат впечатле-
нието, че прогнозирани-
ят успех на  операцията 
на НАТО не им изглежда 
толкова сигурен. 

Смятаме, че двата мате-
риала, които публикуваме, 
ще представляват интерес 
за всички наши читатели.

Съдържание

Д-р Камал Хилбауи
Ислямът и тероризмът ............................ 3
Блокадата в Газа ...................................... 8

Васил Р. Тодоров
Битката между властелините  
на групировките в Ирак .......................... 10

Роб Уиндър
Американското израелско лоби и  
президентските избори в САЩ ............... 14 

Мухаммад ал Махди
Тероризмът в  Мавритания ..................... 17

Лъчезар Вачков
Свободни гласове за общността .............. 21

Веселина Димова
Алепо, градът на четири хиляди години ..... 23

Дейвид Роуди, Дейвид Сенджър,  
   „Ню Йорк таймс” 
Как “добрата война” в Афганистан  
стана “лоша”  ............................................ 25

Робърт Ротбърг
Загуба на войната в Афганистан  ............ 37

Станимир Иванов 
Салафизъм ................................................ 39

Д-р Мохд Абуаси
Създаването на “Ал Кайда”  .................... 41

Питат ни 



Contents of the issue

Dr..Kamal.Helbawi.–.Islam & Terrorism.

The closure  of Gaza

Vasil.R..Todorov.–.The program for arming the Iraqi tribes- wages  against violence 

Rob.Winder.– Election power of the Israeli lobby in the USA

Mohammad.Almahdi.–.Terrorism in Mauritania.

Lachezar.Vachkov.–.Free voices for the community .

Veselina.Dimova.–.Aleppo, 4000 years old city

David.Rohde.and.David.E..Sanger.–.How a ‘Good War’ in Afghanistan Went Bad

Robert.I..Rotberg.–.Losing the War in Afghanistan

Stanimir.Ivanov.–.Salafism

Dr.Mohd.Abuasi.–.The Formation of Al-Qaeda

 

Coming Up Next Year:

• The dialogue between religions and civilizations

• Pakistan: ethnics and political system

• Hillary Clinton—the iron lady of the palace

• The formation of Al-Qaeda

The Center for Middle East Studies is a Bulgarian non-governmental organization, registered in 
accordance with the Law for legal entities with non-profit activity. It incorporates researchers and 
experts in the fields of political science, international relations, orientalism and media.

The center is founded with the mission to conduct research and make analysis on  topics of 
modern social, political and economic processes, undergoing in one of the most dynamic regions of 
the world – the Middle East.

The Center for Middle East Studies structures its research and analytical activities in the following 
directions:

• Monitoring of leading Middle East print and electronic media; the web sites of  Islamic 
political organizations;

• Preparation of analyses and specialized studies on topical issues in the field of international 
relations and Middle East politics; on islamic political and religious organizations, focusing on 
organizations with regional and international importance;

• Formulating a system of approaches to development of intercultural dialogue through the 
optics of mutual understanding of religions.

The Center for Middle East Studies performs its activity through various modes – round tables, 
seminars, conferences, specialized educational programs, courses and practicum. 



�

Позиция

Д-р Камал Хилбауи 

Какво Западът 
не разбира?

Кои са причините за теро-
ризма, така, както ги разби-
ра Западът, и кои са нераз-
браните от Запада причини 
за тероризма? Причините, 
които Западът усеща и гово-
ри за тях, са режимите на уп-
равление, образователните и 
културните системи. Западът 
е на мнение, че образовател-
ните програми, особено тези 
в ислямските училища, кои-
то завършват талибаните и 
други подобни на тях хора, 
съдържат много елементи, 
даващи тласък за възниква-
нето на терористична дей-
ност и следователно трябва 
да бъдат променени. Западът 
смята, че тези образователни 
системи възпитават една оп-
ределена култура, в която ис-
лямът е основен елемент, и 
дават тласък на нейното раз-
витие. Затова Западът говори 
за исляма по един негативен 
начин в своите медии. В пе-
риода от 22 до 26 октомври 
2007 г. една голяма група 
от неоконсерватори в САЩ 
проведе седмица за така на-
реченото „противопоставяне 
на ислямофашизма”, като те 
посветиха тази седмица за 
разпространяване на идея-
та за ислямския фашизъм в 
около 200 американски уни-
верситета. Тази програма 
претърпя пълен провал, по-
неже противоречи на естест-
вото на мисленето на амери-
канския народ. 

В същото време има при-
чини за тероризма, които За-
падът не може нито да осъз-
нае, нито да разбере. Тази 
причина, за която Западът е 
в неведение, е двойствеността 
в западната политика. Когато 
тази двойственост бъде усете-
на от човек - мюсюлманин или 
немюсюлманин, дори ако той 
е обикновен пастир на крави 
в Индия, той насочва антипа-
тията си към подобна полити-
ка, противопоставя се на нея и 
застава против нея - дори ако 
неговите управници и лидери 
се подчиняват на подобна по-
литика и я приветстват. 

Второто нещо, което Запа-
дът не усеща в разбирането 
на тероризма, е така нарече-
ното от него „неразбиране”. 
Под това неразбиране той 
има предвид, че съществуват 
доктринални въпроси, които 

политиците не разбират и с 
които не могат да работят. 
Така например в ислямско-
то мислене и религия спо-
ред тях съществуват група 
от думи и изрази, сред които 
джихад, фундаментализъм, 
уахабизъм, които Западът 
не може нито да ги оцени, 
нито да ги разбере. Запа-
дът мисли, че уахабизмът 
е тероризъм и че Мухаммад 
ибн Абд ал Уахаб е измислил 
ново ислямско течение. Ни-
кой запознат с исляма човек 
обаче не може да твърди по-
добно нещо. Мухаммад ибн 
Абд ал Уахаб е мислител, 
живял преди двеста годи-
ни в Арабския полуостров, 
и неговата дейност е съ-
средоточена около въпроса 
за единобожието, а едино-
божието е ясно изискване 
на исляма към вярващите 

Ислямът и тероризмът
Д-р Камал Хилба-
уи е директор на 
Центъра за из-
следване на теро-
ризма  в Лондон. 
Текстът, който 
публикуваме, въз-
произвежда с из-
вестни съкраще-
ния изказването, 
което д-р Хилбауи 
представи на кон-
ференцията, про-

ведена от Центъра за близкоизточни из-
следвания през ноември 2007 г. 
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в един Бог. През живота си 
Абд ал Уахаб призовава хо-
рата към завръщането към 
стриктното единобожие, за-
щото според него е съществу-
вало отклонение от правата 
вяра. Това е всичко, за което 
говори Мухаммад ибн Абд ал 
Уахаб, като той няма значи-
телни богословски трудове, 
нито пък трудове в областта 
на останалите хуманитарни 
науки. Той не говори и не 
пише нищо за Запада, нито 
пък говори и пише за рево-
люция срещу Запада. Той 
призовава хората към рево-
люция срещу съществува-
щите порядки на Арабския 
полуостров, а не срещу За-
пада. Дейността му не е била 
насочена срещу конкретен 
политически режим. Той не 
е живял в периода, в който 
живеем ние, и няма как да се 
нареди сред поддръжниците 
на тероризма. 

Другото нещо, което За-
падът не разбира, е думата 
фундаментализъм. Когато се 
говори за фундаменталисти и 
традиционалисти, винаги се 
смята, че става въпрос за теро-
ристи, но Западът не разбира 
точния смисъл на тази дума. 
Какво точно означава тази 
дума? 

Пророкът казва в един ха-
дис: „Най-доброто столетие 
за разбирането на исляма и 
ислямските обреди е столе-
тието, в което аз живея, след 
това столетието, което ще дой-
де след него, и следващото го 
столетие.” Защо пратеникът 
на Аллах казва, че тези три 
столетия са най-добрите? За-
падът не разбира това. При-
чината за тези думи на про-
рока са чистото единобожие. 
Тези столетия са столетия 
на вярата в единия Бог. Това 
е божественото единство във 

вярата, единството на Аллах 
като понятие, като концепция, 
като божествени имена, като 
божествени свойства, имена-
та, които Аллах е дал на себе 
си и които са ни дадени чрез 
пророка. Съществуват множе-
ство божествени имена – 99 
имена, които са споменати в 
Корана. Друга причина е, че 
тези три столетия са се нари-
чали столетия на пречистване 
на хората. Какво представлява 
това пречистване на хората, 
което е налице у всички еди-
нобожни религии, пък дори 
и в религиите на многобожи-
ето? Например в хиндуизма 
се говори за пречистване. В 
исляма пречистването става 
чрез поклонение на Аллах, 
чрез четене на Корана, чрез 
добродетелност и богопочита-
ние. Човекът е един дух, съче-
тан със своя творец, в който са 
дадени велики норми и вели-
ки принципи. Пророкът казал 
на един човек: „Ти имаш две 
качества, които Аллах обича 
– твоята доброта и твоето въз-
държание.”

В лицето на пророка става 
въпрос за много високи мо-
рални ценности, които се пре-
дават и на неговите последова-
тели. Сключвайки „Съюза на 
добродетелните”, пратеникът 
на Аллах сключва един от най-
свещените договори, защото 
- макар и преди настъпването 
на исляма - той е насочен сре-
щу насилието и потисничест-
вото. Затова арабите вина-
ги са се противопоставяли 
на потисничеството и дик-
таторските режими. Това 
обяснява отношението на 
много мюсюлмани към режи-
ми и западни правителства, 
които подкрепят потисни-
чеството и диктаторските 
режими в някои арабски и ис-
лямски страни. 

Какво 
превръща един 
мюсюлманин  
в терорист?

Съществуват две основни 
причини, два основни факто-
ра за превръщането на един 
мюсюлманин в терорист, ко-
ито Западът не разбира. За 
да се разберат по-добре тези 
причини, може да се вземат за 
пример атентатите от 11 сеп-
тември 2001 година. Запознат 
съм в детайли с живота на из-
вършителите на атентатите. 
Това са момчета, живели в 
Афганистан около шест годи-
ни. Те не притежават инте-
лектуалния потенциал, който 
би им позволил да планират 
подобни действия. Те са били 
употребени. Колкото до пла-
нирането на тези събития, аз 
въобще не разбирам как нещо 
такова може да бъде плани-
рано, как могат да бъдат пре-
взети четири самолета в САЩ, 
без никой от похитителите да 
бъде заловен и те да успеят да 
нанесат удар на Пентагона и 
двете кули. 

Планирането на тези атен-
тати изобщо не е дело на тези 
младежи, които са били просто 
едни невежи хора, мразещи За-
пада, мразещи подкрепата му 
на потисническите и диктатор-
ските режими в арабските стра-
ни и копнеещи да видят промя-
на в тези страни. Ако е вярно, 
че от тези младежи един от тях 
се е занимавал с тероризъм, то 
освен омразата към Запада и 
към двойствената му политика 
той е имал и други цели. Какви 
са те? Първата му цел е, че той 
е искал да удовлетвори Всевиш-
ния Аллах. Втората е, че той е 
искал възможно най-бързо да 
попадне в рая. Той не е искал 
просто да се противопостави 
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на Буш или на Блеър, това са 
цели от гледна точка на Запа-
да. Ако този терорист знаеше, 
че това няма да го заведе в рая, 
а в ада, той изобщо нямаше да 
извършва подобни действия. 
Това Западът не може да го 
разбере. Западната полиция 
не разбира подобни действия, 
нито знае как да ги спира. За-
щото става дума за хора, които 
искат по-бързо да попаднат в 
рая. Затова Западът не може да 
разбере причините за тези са-
можертвени актове, които той 
нарича самоубий-
ствени актове. 

Кой може да 
разреши този про-
блем? Това са уче-
ните, богословите, 
мислителите в ис-
ляма, които раз-
бират исляма като 
религия, а също 
така са запознати 
и с християнството 
и юдаизма и могат 
да убедят тези хора, 
които се стремят 
към екстремизъм, 
че това ще ги заве-
де в ада, а не в рая. Подобно 
нещо бе направено на практи-
ка в Египет. Макар че аз съм 
противник и опозиционер на 
днешния президент на Египет 
и неговия режим, аз съм срещу 
много от неговите действия, 
които водят до една фалши-
ва промяна. Трябва обаче да 
призная, че в Египет се случи 
така, че някои от египетските 
религиозни учени – улемите 
като Тарик ал Бишри, шейх Ал 
Газали и др., наред с известни 
богослови успяха да проведат 
диалог с голяма група от джи-
хадистите в Египет, които бяха 
избрали насилието като сред-
ство за промяна, включително 
убийството на бившия прези-
дент Ануар Садат. Тези улеми 

и богослови успяха да убедят 
младежите джихадисти, че 
техните постъпки няма да ги 
заведат в рая и те успяха да се 
откажат от своите действия. 
Бяха издадени 18 книги, в ко-
ито те критикуват самите себе 
си. Подобно нещо не може да 
бъде направено от Запада, а 
единствено от улемите и бого-
словите, които разбират от ис-
лямската религия и култура. 

В Корана се казва, че мю-
сюлманите са средната общ-
ност. Какво е значението на 

тази средна позиция? Ислям-
ската общност уравновеся-
ва нещата. Нарушаването на 
равновесието противоречи на 
исляма и не може да се съче-
тае с истинските принципи на 
исляма. Не може да съществу-
ва крайност в исляма, защото 
ислямът е нещо средно. 

Това са някои от причините 
за тероризма, част от които За-
падът осъзнава, но други все още 
не разбира. За да може световна-
та война срещу тероризма да ус-
пее, трябва да има разбиране на 
другите хора - независимо дали 
са мюсюлмани или немюсюлма-
ни. Светът не може да се дели на 
„Запад и останалите”. 

Има и друг проблем, който 
заслужава внимание - действи-

ята, предприети на Запад сре-
щу тероризма. Част от тях са 
законодателни действия - като 
напр. законите, приети през 
2001 и 2002, които бяха про-
меняни през следващите годи-
ни, но понастоящем действат в 
западните страни. Те са твърде 
обобщаващи. Това е едно „раз-
дуване” на концепцията за те-
роризма - така че всеки поли-
цай може да ме спре сутринта 
и да ми каже „ти възвеличаваш 
тероризма”, а всяка дума, коя-
то казвам срещу Запада, може 

да се оприличи на 
възвеличаване на 
тероризма. Дори 
когато отричам те-
роризма, могат да 
ме набедят, че го 
възхвалявам. Това е 
нещо, което запад-
ните изследовате-
ли на тероризма не 
разбират. Разбира 
се, тези закони съ-
държат и точни оп-
ределения и дефи-
ниции, но като цяло 
техният обобщаващ 
характер може да 

доведе до репресии срещу все-
ки човек - бил той добър, лош, 
юдей, християнин, мюсюлма-
нин и т.н. 

Програмите за сигурност 
на дадена страна не са регу-
лирани от закони. Според по-
вечето западни програми за 
сигурност всеки може да бъде 
спрян и претърсен, може не-
говият офис, неговите служи-
тели, неговата къща да бъдат 
претърсени, а човекът да бъде 
обвинен в крайни възгледи, 
като нищо не може да го за-
щити от подобни действия 
срещу него. Също така със 
или без право се подслушват 
телефонни разговори, хората 
се снимат със скрити камери 
по улиците под предлог, че се 

“ Кой може да разреши този 
проблем? Това са учените, бо-
гословите, мислителите в ис-

ляма, които разбират исляма като 
религия, а също така са запознати 
и с християнството и юдаизма и 
могат да убедят тези хора, кои-
то се стремят към екстремизъм, 
че това ще ги заведе в ада, а не в 
рая. Подобно нещо бе направено на 
практика в Египет.
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взимат мерки за противопос-
тавяне на тероризма. Веднъж 
един човек бе набеден за 
мюсюлмански терорист, а се 
оказа, че е бразилец. Така че 
някои българи, турци и араби 
съвсем лесно могат да бъдат 
набедени за терористи, без да 
има каквато и да било причи-
на за това, а това е най-ужас-
ното в западните системи на 
управление. 

На Запад се основават цен-
трове за изследвания на теро-
ризма, подкрепяни от Евро-
пейския съюз, предприемат 
се и кампании, приканващи 
хората да се присъединяват 
към подобни действия в бъ-
деще. Също така се предприе-
мат всякакви разузнавателни 
действия, на Запад се появиха 
затвори, които са по-ужасни от 
източните затвори. Аз искам да 
кажа на западните политици 
и особено на най-влиятелните 
от тях: „Моля ви да върнете на 
източните затвори това, което 
взехте от тях като опит. Спрете 
да мислите по източен начин и 
започнете отново да уважавате 
човешките свободи и демокра-
цията, защото затвори от типа 
на „Абу Гариб” в Ирак са много 
сериозен удар срещу авторитета 
на Запада и са много по-лоши 
от източните затвори като за-
твора „Ал Акраб” в Египет.”

Нужен е 
диалог, в който 
да участват 
всички

Нужно е да започне действен 
диалог. Трябва да се използват 
всички възможности и поводи 
за провеждане на диалог. Тряб-
ва да се води диалог между уп-
равляващите режими, между 
политическите партии, между 
различните групировки. Ако 
например американската ад-
министрация иска да установи 

мир в Афганистан, но изключва 
талибаните от воденето на диа-
лога, съществува проблем. Кои 
всъщност са талибаните? Те са 
част от афганистанския народ и 
не може да бъдат изключени от 
воденето на диалог за бъдеще-
то на Афганистан. По пътя на 
тази логика и „Хамас” не могат 
да бъдат изключени от диалога 
за бъдещето на Палестина, за-
щото „Хамас” е част от палес-
тинския народ. От този диалог 
не може да бъде изключвана и 
християнската църква, защото 
тя представлява част от народа. 
Воденето на диалог, в който не 
взимат участие подобни важни 
елементи, не може да бъде про-
дуктивно. В продуктивния диа-
лог трябва да участват всички 
без дискриминация, без раз-
деление, ползвайки се от пъл-
ните си права, включително 
талибаните, включително „Ха-
мас”, независимо дали говорим 
за християни или мюсюлмани. 
Например в Мозамбик, Бряг 
на слоновата кост или Либе-
рия има групировки, които са 
изключени от диалога, защото 
не са християнски или мюсюл-
мански. Но защо трябва да бъ-
дат изключени – те имат право 
да участват в определянето на 
съдбата на своите страни. Аме-
риканците трябва да се въз-

ползват от всички средства за 
воденето на един продуктивен 
диалог, в който да бъдат вклю-
чени всички, вместо да се води 
„диалог” с ракети, самолети и 
бомби. Трябва да бъдат предос-
тавени всички необходими ус-
ловия за провеждането на диа-
лог и опазването на мира. 

Според мене тези, които 
провеждат терористична дей-
ност, са болни хора – те не се 
престъпници като крадците 
или убийците – това са пси-
хически болни хора, които 
се нуждаят от лечение, те се 
нуждаят от диалог и ние тряб-
ва да говорим с тях, за да ги 
избавим от тяхното заболя-
ване. Също така има нужда 
да бъдат взети мерки още на 
семейно ниво. Какво правим 
със син или баща, който има 
терористични наклонности? 
Трябва близките на тези хора, 
техните учители и приятели 
да работят с тях и да се стре-
мят да им помогнат.

Трябва да съществува и 
това, което наричам научно-
религиозен диалог. Подобен 
диалог е налице в Египет – 
там учени като Ал Карадауи, 
Ал Газали и др. са упражня-
вали и упражняват влияние, 
чрез което са в състояние да 
влияят положително и да ре-

“ ...на Запад се появиха затвори, които са 
по-ужасни от източните затвори. Аз 
искам да кажа на западните полити-

ци и особено на най-влиятелните от тях: 
„Моля ви да върнете на източните затвори 
това, което взехте от тях като опит. Спре-
те да мислите по източен начин и започне-
те отново да уважавате човешките свободи 
и демокрацията, защото затвори от типа 
на „Абу Гариб” в Ирак са много сериозен удар 
срещу авторитета на Запада.”
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шат проблемите. Те знаят как 
да се постъпи с крайните хора, 
как да се определи кой е краен 
и кой не, знаят какво е теро-
ризъм и какво не е тероризъм. 
Трябва да има учени, юристи, 
богослови, специалисти, кои-
то да разбират религиите, да 
разбират културите и да могат 
да предложат нужните сред-
ства за разрешаването на да-
ден проблем. Удивително е, че 
в САЩ, когато нещата опрат 
до религията, се избират хора, 
които се издигат до най-висо-
ки длъжности в из-
следователските ин-
ституции и именно 
тези хора, които не 
разбират религията, 
биват назначени да 
се занимават с рели-
гия. Това се случва на 
Запад в религиозната 
област. Тази жена от 
Сомалия, която оти-
де в Лондон, излъга 
и бе излъгана. След 
това САЩ я приеха и 
я поставиха в пози-
ция да говори срещу 
исляма. Хора, които 
разбират от исляма, 
биват изключени от 
възможността да говорят за 
исляма. 

Не може да се игнорират и 
психологическите фактори и 
причини. Когато Израел арес-
тува онези, които нарича те-
рористи, примерно някой въз-
растен палестинец или някое 
дете, които се сражават в името 
на страната си – това се нарича 
тероризъм. Но по този въпрос 
може да се спори. Как може 
едно дете да бъде терорист? 
Трябва да се вземат предвид 
психологическите причини. 
Също така трябва да се уважа-
ват религиозните убеждения. 
Как религиите, които са из-
повядвани от милиони хора, 
могат да бъдат обвинявани, че 

подхранват тероризма? Също 
така трябва да се подкрепят 
конструктивните действия сре-
щу тероризма. Трябва да се 
търсят продуктивни действия и 
програми, чрез които да се ус-
тановява диалог и да се укреп-
ват принципите на хуманизма. 
Също така мюсюлманите тряб-
ва да бъдат приети като учас-
тници в западните общества. 
Понастоящем мюсюлманите се 
описват като противопоставя-
щи се на Запада. Това обаче не 
помага на диалога с тях, защо-

то арабската култура като про-
изход е ислямско-християнска 
и е дала голям принос за раз-
витието на човечеството и за 
развитието на другите култури, 
особено през омеядската и аба-
сидската епоха, когато Европа 
е живеела в тъмните векове на 
Средновековието. Арабите то-
гава допринасят изключително 
много в културно и научно от-
ношение. 

Трябва да се изучават труд-
ностите, пред които се изправя 
научният диалог и човешкият 
диалог. Трябва да се изграж-
дат съвместни институции 
между мюсюлманите, хрис-
тияните и юдеите. Създава-
нето на подобни общи инсти-

туции и воденето на диалог 
са много важни неща. Също 
така е важно историята да се 
прочисти от нещата, които са 
привнесени изкуствено в нея. 
Това е целта на нашия научен 
диалог. Религиите трябва да 
бъдат представяни с приноса 
на учените и специалистите, 
а не по един пропаганден и 
неправилен начин. Трябва да 
се разпространяват идеите на 
мирното съвместно съществу-
ване, програмите за взаимна 
любов и мирно съществуване 

между хората. Много 
от крайните, ради-
кални мюсюлмани, 
с които съм разгова-
рял надълго и наши-
роко по въпроса за 
радикализма, когато 
ги попитам за Запа-
да, твърдят дори, че 
той е като една то-
алетна. Но Западът 
има голяма култура 
и е очевидно, че по-
добно „радикално” 
мислене е белег за 
психична болест. То 
не е мисленето на 
един нормален ре-
лигиозен човек. 

На мюсюлманите аз казвам 
да правят това, което пророкът 
е направил, когато се е премес-
тил да живее в Медина. Тогава 
той е казал: „Боже, направи ме 
да обичам Медина така, както 
обичам Мека.” При напускане-
то си на Мека пророкът е казал: 
„Ти си градът, който най-много 
обичам, и ако не бях принуден, 
нямаше да те напусна.” Мю-
сюлманинът не може да мрази 
средата, в която живее. Мюсюл-
маните на Запад трябва да из-
лязат от затвореността, в която 
живеят. Вместо да живеят само 
в джамиите и мюсюлманските 
центрове, те трябва да започ-
нат да живеят в по-широкия 
обществен контекст.    

“ Също така мюсюлманите 
трябва да бъдат приети като 
участници в западните обще-

ства. Понастоящем мюсюлмани-
те се описват като противопос-
тавящи се на Запада. Това обаче 
не помага на диалога с тях, защо-
то арабската култура като про-
изход е ислямско-християнска и е 
дала голям принос за развитието 
на човечеството и за развитието 
на другите култури...
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Какво се случва

След наложената от Израел блокада населе-
нието от един и половина милиона жители на 
ивицата Газа се мъчи да води нормален начин 
на живот без електричество и други стоки от 
първа необходимост. 

Докато горивото за болничните генератори 
привършваше, а отпадни води се изливаха на-
право на улиците, израелският министър-пред-
седател обясняваше, че няма да допусне „да се 
стигне до хуманитарна криза в ивицата Газа”. 

 Израел заяви, че ще позволи в Газа да бъ-
дат доставени известно количество гориво и 
медикаменти. „Ние смятаме, че „Хамас” разбра 
нашето послание. Както видяхме от изминали-
те няколко дни, когато искат, могат да спрат 
изстрелването на ракети към Израел” – заяви 
говорителят на израелското министерство на 
външните работи Арие Мекел. 

Газа в тъмнина

Град Газа замръкна в тъмнина, след като 
поради наложената от Израел блокада един-
ствената електроцентрала остана без гориво и 
трябваше да бъде изключена. След постановле-
ние от израелския министър на отбраната Ехуд 
Барак Европейският съюз отново ще има право 
да възобнови доставките на гориво за нуждите 
на индустрията и на дизелово гориво и газ за 
битова употреба. Ограниченията за гориво за 
автомобилите обаче остават. 

Разрешението от израелска страна бе на-
правено, след като отделът в ООН, който се 
грижи за доставянето на хуманитарна помощ 
в ивицата, заяви, че може да бъде принуден 
да прекрати доставките на хранителни помо-
щи за повече от 860 000 души в Газа поради 
недостиг на найлонови торбички и гориво за 
превозните средства и генераторите. 

Говорителят на Агенцията на ООН за палес-
тинските бежанци Кристофър Гъннес заяви, 
че този тип блокада, която ту е привеждана в 
действие, ту е прекратявана, е направила мно-
го трудна работата на агенцията. „Предпола-
гам, че трябва да сме доволни от това, което 

ни позволяват да правим, понеже поне отчасти 
можем да си вършим работата. Тази практика 
с ръката на крана за доставки обаче трябва да 
бъде прекратена, защото ние имаме нужда от 
постоянно отворени проходи” – смята Кристо-
фър Гъннес.

Ужасна обстановка

Генералният директор на Световната здрав-
на организация Маргарет Хан описа ситуаци-
ята като ужасна. „Нарушаването на режима 
на доставянето на жизнено необходими стоки 
и услуги излиза много скъпо на хората, които 
страдат от ракови и сърдечни болести или от 
диабет” – твърди тя. Представители на Евро-
пейския съюз вече предупредиха, че болниците 

Блокадата в Газа
Репортери на „Ал Джазира” съобщават  
за трагедията на цивилното население
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в ивицата Газа са били засегнати много лошо 
от липсата на електричество. Говорителят на 
министерството на здравеопазването в Газа за-
яви, че повечето от болниците извършват само 
спешни операции.

Репортерът на „Ал Джазира” в източната 
част на ивицата Газа Джаки Роулънд разказа, 
че е видяла как отпадни води текат по ули-
ците и в приземните етажи на сградите, тъй 
като станциите за преработване на отпадни-
те води не работели. „Обикновено специал-
ни помпи изпомпват отпадните води за из-
пращането им до станциите, но понеже няма 
електричество, нивото на отпадните води се 
покачва и излиза на улиците. Това е застра-
шаваща живота на хората криза” – твърди 
репортерката. 

Израелският министър-председател Ехуд 
Олмерт обеща, че хуманитарни помощи ще бъ-
дат изпратени на „болниците, клиниките, мал-
ките деца и безпомощните хора”, но не уточни 
кога точно това ще се случи.

Въпреки това той заяви, че няма намере-
ние да допусне жителите на Газа „да си живеят 
спокойно”, докато се изстрелват ракети срещу 
Израел. „Според мен жителите на Газа могат 

да се придвижват пеша, без гориво в техните 
автомобили, понеже са управлявани от убий-
ствен терористичен режим, който не позволява 
на хората в южната част на Израел да живеят 
спокойно и мирно” – заключи той. 

Израелските официални лица обвиниха 
движението „Хамас”, което контролира ивица-
та Газа, че преувеличава размерите на кризата. 
„Макар че доставките на гориво към Газа на-
истина бяха прекратени, то отклоняването на 
гориво от домашните електрически генерато-
ри към прилагането му за други цели изцяло 
е решение на „Хамас”. Трябва да се отбележи, 
че докато населението на Газа стои на тъмно, 
горивото, което осигурява енергия за работата 
на заводите на „Хамас” за ракети, продължава 
да тече” – заявиха от израелското външно ми-
нистерство.

Палестинският наблюдател в ООН Риад 
Мансур заяви, че е поискал резолюция на 
ООН, чрез която да се изиска Израел да 
„вдигне жестоката блокада над палестинско-
то цивилно население”, която според него 
представлява „колективно наказание” над 
населението на Газа за изстрелваните срещу 
еврейската държава ракети. 

Какво се случва

 

Израел 
вдИга 

частИчно 
блокадата 
срещу газа

Мъртвите  
 вече могат  
да преминават  
– това е една 
  голяма 
крачка!

рисунка: SNUT
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Васил Р. Тодоров

Движението на Ас Садр 
упражнява както политиче-
ско, така и военно влияние, а 
речите и изявленията на не-
говия лидер Муктада ас Садр 
играят важна роля за раз-
витието на много от най-
сложните проблеми в Ирак. 

Тези проблеми стават два 
пъти по-сложни, когато ирак-
чаните се изправят лице в 
лице с възгледи и политика, 
които по никакъв начин не ги 
сплотяват като народ и които 
като цяло произлизат от из-
тъкнати лидери и членове от 
същото движение, което води 
въоръжена борба срещу аме-
риканските сили в източен Ба-
гдад (града на Революцията), 
от една страна, и срещу силите 
на иракската полиция в Южен 
и Централен Ирак (Басра, Ди-
уания, Ан Насира, Ас Самауа), 
от друга. Движението на Ас 
Садр обаче продължава да се 
впуска във все по-престъпни 
дейности с откровен екстре-
мистки характер. 

Твърди се, че загадките са 
истински, когато са колкото се 
може по-заплетени. И ако тази 
страна със злочеста участ днес 
е пълна със загадки, свързани 
с политиката, морала и обста-
новката на сигурност или по-
точно несигурност, ако в нея 
ежедневно нараства броят на 
откритите „тела с неизвестна 
самоличност”, ако състояни-
ето на населението се влоша-

ва трагично с все по-големия 
брой иракчани, които напус-
кат страната си, и ако непрес-
танно в медиите се публикуват 
все по-ужасяващи статистики, 
то с всеки изминал час от про-
дължаващата американска 
окупация на Ирак движение-
то на Ас Садр прави загадките 
в страната все по-заплетени. 
Затова няма по-сложна и тре-
вожеща умовете на иракчани-
те загадка от тази на Муктада 
ас Садр. Дори иракският ми-
нистър-председател Нури ал 
Малики се видя принуден да 
предприеме действия срещу 
Армията на Махди и да я оп-
ише като „армия от престъп-
ници”. 

Наистина много от дейст-

вията и становищата на ли-
дерите на движението на Ас 
Садр изглеждат неразбираеми 
и неразгадаеми дори за тех-
ните съюзници и като цяло по 
своето естество те са безпреце-
дентни. Източникът на цялото 
объркване се състои в това, че 
движението прави нещо, но в 
същото време върши противо-
положното на него действие. 
Така например то се бори сре-
щу окупационните сили, но в 
същото време е „инструмент” 
в ръцете на тези сили. Друга 
противоречива постъпка на 
движението е оповестяването 
за провеждане на милионно 
шествие към Самара в знак на 
протест срещу унищожаване-
то на шиитски светини в гра-
да (гробниците на шиитските 
имами Ал Аскари и Ал Хади), 
а след това се отказа от про-
веждането му, и то само ня-
колко часа след взривяването 
на една от шиитските светини 
в града, за което предварител-
ните разследвания сочеха, че 
е извършено от хора на ми-
нистерството на вътрешните 
работи, а не от някаква „теро-
ристична” групировка.

Обявяването на намерени-
ето за провеждане на мили-
онното шествие бе направено 
в безпрецедентния разгар на 
„религиозните кръвопроли-
тия”, за чието разпалване до-
принесе твърдението на самия 
Муктада ас Садр, че ще призо-
ве един милион иракски шии-
ти да вземат участие в шестви-

Загадката на Муктада ас Садр и неговото движение 

Битката между властелините 
на групировките в Ирак

С всеки изминал час от продъл-
жаващата американска окупация 
на Ирак движението на Ас Садр 
прави загадките в страната все 

по-заплетени. 
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ето към малкия град Самара, 
чието сунитско население е 
едва 350 000 души. В известен 
смисъл решението за отказ от 
провеждането на шествието 
донесе успокоение и усещане, 
че има надежда. Но иракча-
ните, които с тревога очаква-
ха момента на започването на 
шествието, след обявяване-
то на отказа започнаха да се 
питат с горчивина дали тази 
противоречива постъпка не се 
дължи на безразсъдство, лип-
са на опит и „прекалено сил-
ни религиозни чувства”, или 
е следствие от стратегия за 
предизвикване на хаос, в коя-
то движението играе осезаема 
роля. 

Противоречивото поведе-
ние на движението на Ас Садр 
отново достигна връхна точка, 
когато беше заявено, че то е 
„против” някои от членовете 
на иракския закон за петрола 
и газта – а по-точно против 
тези членове от закона, спо-
ред които на чуждестранни 
компании се дава възможност 
да участват в производството 
на петрол под формата на съ-
дружници. В същото време в 
град Ас Самауа се водеха сра-
жения между Армията на Ма-
хди и силите на иракската по-
лиция и Бригадите Бадр. Пак 
по същото време „елементи” 
на Армията на Махди напада-
ха мирни граждани в сърцето 
на Багдад. Наистина, както се 
казва, това е нещо безподоб-
но! 

Източникът на противоре-
чието в позицията на движе-
нието е, че неговият истински 
съюзник – министър-предсе-
дателят Нури ал Малики – е 
този, който подписа указ за 
представяне на закона пред 
иракското народно събрание 
и той е човекът, издал запове-
дите за противопоставяне на 

Армията на Махди в квартали-
те на Ас Самауа, Ан Насира и 
Диуания. Няма съмнение оба-
че, че присъединяването на Ас 
Садр към „фронта” на проти-
вопоставящите се на прокар-
ването на закона за петрола и 
газта, независимо от опитите 
за обясняване на тази пози-
ция, ще спомогне за изгражда-
нето на широк парламентарен 
съюз между движението на Ас 
Садр и „сунитския” фронт на 
съгласие, което бързо може 
да ги постави в състояние 
на открита конфронтация с 
кюрдско-шиитската коалиция 
и дори с техния съюзник Ал 
Малики. 

Но как всъщност да си 
обясним противоречивото по-
ведение на садристите? Всеки 
опит за тълкуване на проти-
воречията в политическото и 
икономическото поведение на 
движението на Ас Садр трябва 
да използва за отправна точка 
факта, че като цяло то се вър-
ти около три стратегически 
оси. 

Първата ос е на вът
решнополитическия съюз. 
При зараждането на движени-
ето реално то не притежава го-
лям набор от възможности да 
влезе в съюз с някоя от „утвър-
дените шиитски сили” - била тя 
в коалицията на Ал Хаким или 
извън нея, която да му помогне 

да придобие авторитет на „по-
литическа сила” сред шиити-
те. Единствената възможност е 
Партията за ислямски призив. 

В действителност поради 
най-различни причини оста-
налите шиитски политически 
формирования питаят чув-
ства на омраза и враждебност 
спрямо движението на Ас 
Садр и дори гледат на него с 
насмешка и презрение. Имен-
но враждата между садрис-
тите и привържениците на 
Ал Хаким, от една страна, и 
между Партията за ислямски 
призив и Върховния ислямски 
съвет, начело на който стои 
Ал Хаким, от друга страна, е 
факторът, допринесъл за ут-
върждаването на съюза между 
Ас Садр и Ал Малики. С други 
думи, от самото си възниква-
не движението на Ас Садр е 
обречено да е в състояние на 
вражда с Ал Хаким и негови-
те последователи - точно така 
както от самото си възникване 
Върховният ислямски съвет е 
обречен на състояние на враж-
да с Партията за ислямски 
призив. Затова движението на 
Ас Садр основно поради тази 
причина, но и поради редица 
други няма друга политическа 
опция, освен да си „подели 
ролите” с Ал Малики, но в съ-
щото време да влезе в скрита 
борба срещу него. Така когато 

“ ...поведението на садристите може 
и да изглежда противоречиво, ала в 
действителност те се противопос-

тавят на приемането на закона за пе-
трола и газта не от съображения за бла-
гото на своята родина, а заради техния 
подложен на натиск съюзник, с когото в 
същото време са в почти явна битка. 
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Ал Малики се озове под нати-
ска на американците и непрес-
танните им заплахи, че ще го 
принудят да подаде оставка, 
ако не побърза да подпише 
закона за петрола и газта и да 
го връчи на иракския парла-
мент, то единственият му въз-
можен ход при това развитие 
на нещата ще бъде да поиска 
от садристите да сформират 
парламентарна група, която 
да е против приемането на за-
кона или поне да „приемат” 
наличието на подобна група. 
Поради тази причина поведе-
нието на садристите може и да 
изглежда противоречиво, ала 
в действителност те се проти-
вопоставят на приемането на 
закона за петрола и газта не 
от съображения за благото на 
своята родина, а заради техния 
подложен на натиск съюзник, 
с когото в същото време са в 
почти явна битка. 

Това не означава, че Ал 
Малики не желае да изпълни 
исканията на американците, а 
означава, че е напълно убеден, 
че последният закон, под кой-
то той ще сложи подписа си 
като министър-председател, 
ще е законът за петрола и га-
зта и че още на следващия ден 

след прокарването на закона 
американците ще се отърват 
от него и ще го запратят в „по-
литическия музей на поставе-
ните от окупационните власти 
президенти и премиери”. 

Посредством прокарването 
на закона в правителството 
и опитите за противопоста-
вянето му в парламента Ал 
Малики изиграва един от 
последните си козове, като с 
това цели както да си поопра-
ви отношенията с вбесените 
от неговите ходове иранци, 
така и да смекчи опасностите, 
произтичащи от яростните му 
съюзници садристите, така че 
евентуално да успее да запази 
поста си. 

Втората ос е тази на 
регионалния съюз. Движе-
нието на Ас Садр е обвързано 
със здрав съюз с Иран, който 

не крие неприязънта си към 
Ал Малики. Именно поради 
силните си връзки с Техеран 
от поне две години движени-
ето зависи изцяло от Иран 
за финансирането и обуча-
ването на своите членове. В 
рамките на тези отношения 
с Иран движението се озо-
ва в състояние на сблъсък и 
„непрестанни пререкания” с 
американците и британците, 
отново не за благото на ирак-
ския народ, а за да угоди на 
иранския си съюзник, който 
пък на свой ред се намира 
под натиска на американците 
и под заплахата от военен 
удар от тяхна страна. В този 
смисъл почти ежедневните 
сблъсъци между садристите 
и окупационните сили в мно-
го по-голяма степен предста-
вляват следване на ирански 

“ Движението на Ас Садр е обвързано 
със здрав съюз с Иран, който не крие 
неприязънта си към Ал Малики. Имен-

но поради силните си връзки с Техеран от 
поне две години движението зависи изцяло 
от Иран за финансирането и обучаване-
то на своите членове. 
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цели и домогвания за подо-
бряването на условията за 
водене на преговори за „бъ-
дещето на Ирак”, отколкото 
„актове на съпротивата”. 

Третата ос е тази на 
борбата с конкуренти
те. В контекста на сегашното 
развитие на нещата е твърде 
вероятно движението да се ус-
треми към превръщането си 
в алтернатива на Върховния 
ислямски съвет. Говори се, че 
иранците са изразили пред 
лидерите на съвета своето же-
лание той да направи „крачка 
назад” на иракската полити-
ческа сцена за сметка на из-
лизането на преден план на 
садристите като алтернативна 
сила. Също така се твърди, че в 
периода след управлението на 
Ал Малики Иран ще инвести-
ра във враждебно настроената 
към Ал Хаким политическа 
сила, за да ускори прекъсва-
нето на отношенията си с него 
и да позволи на садристите да 
заиграят по-голяма роля сред 
шиитите. 

Тези три оси, около които 
движението на Ас Садр се за-
върта все по-бързо, в крайна 
сметка ще доведат до окон-
чателното му кристализира-
не като въоръжена сила на 
„народните низини”, с която 
иранските политици си игра-
ят, точно както си играят с нея 
и вътрешнополитически обе-
динения, което води до пре-
връщането на политическите 
ходове на Муктада Ас Садр в 
неразгадаема загадка. 

Съюзът с Партията за ис-
лямски призив, враждата с Ал 
Хаким, пълната обвързаност с 
Иран и състоянието на съюз и 
в същото време на борба с на-
стоящия министър-председа-
тел са фактори и действия, ко-
ито са в състояние на взаимно 
противоречие. И понеже дви-

жението е неразривно свър-
зано с придържането към тях, 
утре, както и днес, то ще про-
дължи да представлява пълна 
загадка. Това, което за момен-
та е ясно и личи от поведени-
ето на членовете на движе-
нието, е, че в един момент те 
са „религиозни екстремисти”, 
които убиват, отвличат и го-
нят хората от домовете им, а 
в следващия момент са хора, 
които се противопоставят 
на окупацията на страната. 
Това, разбира се, е загадката 
на иранската тактика в Ирак, 
при което ставаме свидете-
ли на това, че американците 
сочат Иран като източник на 
оръжието и боеприпасите на 
съпротивата и като страна, ко-
ято финансира иракските бой-
ци, а в същото време иранците 
обвиняват американците, че 
„разпалват религиозните раз-
мирици” в страната. 

Съучастник ли е Иран в 
окупацията на страната, или 
е страна, която подкрепя 
иракската съпротива, как-
то твърдят американците? 
Не е ли логично да кажем, 
че загадката на Ас Садр се 
е родила от една по-голяма 
загадка, каквато е иранска-
та политика в Ирак? Разбира 
се, на човек му е трудно да 
обедини тези две представи в 
една - как е възможно този, 
който се противопоставя на 
окупацията на своята роди-
на, в същото време да върши 
престъпления срещу нея? 

И така с навлизането на 
правителството на Нури ал 
Малики в нов етап от разра-
зилата се политическа криза 
и отказа на шестимата ми-
нистри от Фронта на съгла-
сието да участват в работата 
на правителството – което е 
своеобразна стъпка към из-
лизането в оставка на ка-

бинета – властелините на 
иракските групировки ще се 
приготвят за навлизането в 
нов етап на противоборство. 
И ако кажем, че те вече са 
се приготвили и са готови да 
влязат в последна битка за 
властта, за оказване на вли-
яние и за разпределянето на 
иракските богатства, то меж-
ду всички тях „властелините 
на движението на Ас Садр” 
ще изглеждат най-пригоде-
ни и най-готови да навлязат 
в един нов етап от живота на 
движението.

Благодарение на силата на 
противоречията в мрежата им 
от съюзи и взаимоотношения 
и поради силата на неприя-
зънта им към останалите кон-
куренти те се превърнаха в 
регионален щит на Иран или 
в нещо като естествено адми-
нистративно продължение на 
военния му апарат. Днес те 
са готови да изиграят своята 
нова роля като ударна сила в 
една война между отделните 
религиозни групировки, в ко-
ято патриотичните лозунги се 
смесват с тактиката за ласкае-
не на окупаторите така, както 
в нея се примесват кръвта с 
петрола. 

Точно в това смесване се 
крие загадката на Муктада ас 
Садр. Дали той е патриоти-
чен народен лидер, настроен 
против окупацията? Или, 
както смятат мнозина, той 
е просто ирански инстру-
мент в една голяма регионал-
на игра? Или пък движението 
е „формирование”, с чиято 
участ си играят големите 
инвеститори в страната? 
Наистина ли широкомащаб-
ният американски „пробив”, 
за който се говори навсякъде, 
ще успее да превърне движе-
нието в обект на присмех с 
ужасна участ?   
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Роб Уиндър

Докато кандидатите за пре-
зидентския пост в САЩ се бо-
рят помежду си за постигането 
на заветната цел един от тях 
да се превърне в лидер на све-
товната суперсила, има един-
единствен въпрос, по който 
всички те, поне така изглежда 
от публичните им изявления, 
са единодушни – американ-
ските отношения с Израел. 

За водещите политици как-
то от Републиканската, така 
и от Демократическата пар-
тия специалните отношения 
с Израел са неприкосновени, 
като според запознати това 
до голяма степен се дължи на 
силата на произраелските ло-
биращи кръгове. Запознатите 
твърдят и че произраелските 
лобиращи кръгове ще изигра-
ят изключително важна роля 
в предстоящата пряка битка 
за президентския пост както 
чрез финансирането на кан-
дидатите, така и чрез публич-
ната критика на всеки канди-
дат, който изрази критично 
становище по отношение на 
Израел или американските 
отношения с него. 

Джон Миършаймър, който 
заедно със Стивън Уолт е ав-
тор на поредица от полемич-
ни статии и на една книга за 
израелското лоби, заяви пред 
„Ал Джазира”, че „почти всич-
ки от основните кандидати се 
надпреварват да демонстри-
рат колко дълбоко посветени 
са на специалните отноше-
ния между САЩ и Израел” 
и че „не се чува почти нищо 

критично относно това, което 
Израел върши, като това се 
дължи именно на дейността 
на лобито”. 

Какво представлява 
произраелското лоби?

Лобито се състои от една 
дузина произраелски поли-
тически комитети, които в 
основата си са подкрепяни от 
американската еврейска общ-
ност и осигуряват финансо-
ва помощ на кандидатите за 
президентския пост. Голяма 
роля играят и така наречените 
„християни ционисти”, които 
са сред най-пламенните под-
дръжници на Израел в САЩ. В 
авангарда на лобито стои Аме-
риканско-израелският коми-
тет по публичните отношения 
(American-Israel Public Affairs 
Committee), чиято дейност 
е предимно в американския 

Конгрес. Според изявления на 
членове на комитета негови 
скорошни „победи” са амери-
канското решение Иранската 
революционна гвардия да бъде 
определена като терористична 
организация; решението САЩ 
да продължат да предоставят 
финансова помощ на Израел; 
замразяването през 2006 г. на 
американските помощи към 
ръководеното от „Хамас” па-
лестинско правителство. 

Парите и властта

Защитниците на израелско-
то лоби твърдят, че възгледи-
те на кандидат-президентите 
просто са естествено отраже-
ние на възгледите на повечето 
американци и че лобито има 
незначително влияние върху 
хода на изборите. Но в поли-
тиката парите са тези, които 
говорят, и статистиките по-

Американското израелско лоби 
и президентските избори в САЩ
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казват друга картина. 
Центърът за отзивчива по-

литика (Centre for Responsive 
Politics), който следи ролята на 
парите в американската поли-
тика, твърди, че произраелски 
кръгове и личности вече са 
дарили повече от 845 000 
долара на кандидатпре
зидентите, участващи в 
кандидатпрезидентска
та кампания през 2008 
година – 70% от които на де-
мократите. През цялата кан-
дидатпрезидентска кампания 
от 2004 година произраелски-
те кръгове са дарили поне 6,1 
милиона долара на федерал-
ните кандидати и партии. 

„Парите се превръщат във 
влияние във Вашингтон, така 
че е нормално хората, които 
вложат най-много пари, да по-
стигнат най-добрите резултати 
и позиции” – твърди Маси Рич, 
който е директор на комуника-
циите в Центъра за отзивчива 
политика. Всъщност лобито ин-
вестира своите пари най-вече 
извън президентската надпре-
вара и в Конгреса, където се 
определя размерът на помощта 
за Израел. Американско-изра-
елският комитет по публични-
те отношения и други кръгове 
са похарчили повече от 1,5 ми-
лиона за федерално лобиране 
през 2006 година и повече от 
1,25 милиона през първата по-
ловина от 2007, което ще рече, 
че тази година може да е ре-
кордна за лобито. От Центъра 
за отзивчива политика твър-
дят и че произраелското лоби 
представлява една четвърт от 
чуждестранното лобиране в Ка-
питолия.

В сравнение с резулта
тите на еврейското лоби 
усилията на арабите да 
се чуе и техният глас са 
минимални. Национална
та асоциация на америка

нците с арабски произход 
и Американскоарабският 
антидискриминационен 
комитет твърдят, че са 
похарчили само 80 000 
долара за федерално лоби
ране през 2006 година и 40 
000 през първите шест 
месеца от 2007.

Финансовата мощ на из-
раелското лоби му позволява 
да предоставя едностранчива 
гледна точка пред американ-
ските политици, които неви-
наги са добре запознати със 
сложността на близкоизточ-
ния конфликт.

Пак по данни на Центъра 
за отзивчива политика Амери-
канско-израелският комитет по 
публичните отношения осигу-
рява образователни пътувания 
до Израел за конгресмените и 
техните екипи много повече 
от който и да е друг спонсор. 
„През тази година членовете 
на Конгреса и техните екипи са 
били на посещение в Тел Авив 
по-често, отколкото са били на 
посещение в Чикаго” – казва 
Маси Рич. 

Обвиненията  
в антисемитизъм

Защитниците на Амери-
канско-израелския комитет по 
публичните отношения твър-
дят, че организацията играе 
важна роля именно в това от-
ношение – като информацио-
нен източник за политиците, 
включително и за кандидат-
президентите. Но критиците 
смятат, че произраелските 
лобиращи кръгове отиват и 
по-далеч. Както твърди Джон 
Миършаймър, „лобито следи 
отблизо всяка дума на канди-
дат-президентите”. 

През март един от 
кандидатите на Демо
кратическата партия 

– Барак Обама – произ
несе реч в Айова, в която 
заяви: „Никой не страда 
повече от палестинския 
народ.” Местен предста
вител на Американско
израелския комитет по 
публичните отношения 
незабавно се свърза с ме
диите, за да порицае на
правеното изказване, оп
исвайки го като „дълбоко 
обезпокояващо”.

През юли Джим Моран, 
конгресмен демократ, който в 
миналото е отправял критики 
към Американско-израелския 
комитет по публичните отно-
шения, обвини организацията, 
че оказва натиск за продължа-
ването на войната в Ирак. Не-
посредствено след това седем-
надесет членове на Конгреса 
изпратиха писмо до Моран, 
в което го порицаваха и 
в което твърдяха, че „за 
съжаление неговите за
бележки попадат в гра
фата с антисемитски 
стереотипи, които ис
торически са прилагани 
против евреите”. За за-
местник главния организатор 
на Републиканската партия в 
Камарата на представителите 
Ерик Кантор пък се говори, че 
отишъл още по-далеч, като за-
явил: „За съжаление на Джим 
Моран му стана навик да кри-
тикува остро американско-ев-
рейската общност. Смятам, че 
неговите забележки заслужа-
ват порицание и мисля, че те 
съдържат анахронизми и че 
ни напомнят за времето на 
Адолф Хитлер.” 

В обстановката на подобен 
политически климат е лесно да 
се разбере защо тези, които се 
надяват да започнат работа в 
Овалния кабинет, се страхуват 
да говорят за някаква промяна 
в американските отношения с 
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Израел или пък против Амери-
канско-израелския комитет по 
публичните отношения. Обвине-
нията в антисемитизъм редовно 
се прилагат от страна на Израел 
и еврейското лоби и бяха част от 
обвиненията, отправени и към 
Джон Миършаймър. „Ние не 
сме антисемити и книга
та ни не е антисемитска – 
казва той. – Да се наричат 
антисемити критиците 
на израелската полити
ка или на американскоиз
раелските отношения е 
стандартна процедура за 
лобито. Това е стандарт
ната стратегия, която те 
използват, за да заглушат 
критиката към Израел и 
да я маргинализират.” 

Военни действия

Извън политиката на про-
веждане на американските 
избори, критиците на лоби-
то твърдят, че произраелски 
кръгове, след като са оказали 
натиск за започването на вой-
на срещу Ирак, сега оказват 
натиск за предприемането 
на военни действия и срещу 
Иран. „Ако се замислите 
кой оказва найголям на
тиск за предприемането 
на военни действия сре
щу Иран, ще видите, че 
двете главни сили са Из
раел и израелското лоби” 
– казва Миършаймър. 

В интервю за еврейското 
пацифистко списание „Тик-
кун” Джим Моран заявява, 
че американските действия 
против Иран са предложени 
единствено защото той е за-
плаха за сигурността на Из-
раел. „Никой не е казвал, че 
Иран представлява потенци-
ална заплаха за САЩ, както 
впрочем и Ирак не беше така-
ва – твърди той за списанието. 

– На практика всички кръгове 
и личности, които оказваха 
натиск за започването на вой-
на срещу Ирак, оказват натиск 
за започването и на война сре-
щу Иран.”

Американско-израелският 
комитет по публичните отно-
шения обаче разпалено оп-
ровергава всички твърдения, 
че се стреми към нещо повече 
от налагането на санкции на 
Иран. „Американско-израел-
ският комитет по публичните 
отношения единствено призо-
вава за налагането на санкции 
като най-доброто средство да се 
попречи на Иран да се сдобие с 
ядрено оръжие или със способ-
ността да го произвежда” – за-
яви за „Ал Джазира” говорите-
лят на комитета Джош Блок. 

Истинско приятелство 

Миършаймър смята, че 
САЩ трябва да нормализират 
отношенията си с Израел, като 
се отнасят към него така, как-
то се отнасят и към Велико-
британия, Германия и Индия. 
Той и други критици както от 
средите на американската ев-
рейска общност, така и извън 
тях считат, че Израел също 
страда от привилегированото 
си положение по отношение 
на получаваната от САЩ по-

мощ. Те са убедени, че оказ-
ваната подкрепа от страна на 
израелското лоби в САЩ оку-
ражава Израел да действа, без 
да се страхува от международ-
ни санкции. Това предоставя 
възможност на израелските 
политически лидери да дават 
съгласието си за незаконно-
то окупиране на палестински 
територии, за изграждането 
на селища и за допускане на 
многобройни нарушения на 
човешките права. 

„Ако тези кандидат
президенти бяха истин
ски приятели на Израел, 
както самите те твър
дят, те не само че щяха 
да критикуват Израел за 
неговата политика спря
мо окупираните терито
рии, но щяха да изискват 
САЩ да окажат значи
телен натиск върху Из
раел и палестинците да 
постигнат двустранно 
споразумение – заяви Ми
ършаймър пред „Ал Джа
зира”. – Това би направил 
един истински приятел.”

Текстът, който публику-
ваме с незначителни съкра-
щения, може да бъде намерен 
в http://english.aljazeera.net/
NR/exeres/71B0C3D9-B04C-
4717-88D8-33FBE1F1533A.htm

“ Миършаймър смята, че САЩ трябва 
да нормализират отношенията си 
с Израел, като се отнасят към него 

така, както се отнасят и към Великобри-
тания, Германия и Индия. Той и други кри-
тици както от средите на американска-
та еврейска общност, така и извън тях 
считат, че Израел също страда от при-
вилегированото си положение по отноше-
ние на получаваната от САЩ помощ. 
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Мухаммад ал Махди 

Преди време в едно интер-
вю изразих своята увереност, 
че Мавритания ще стане сви-
детел на вълна от терористич-
ни актове в най-близко време, 
понеже част от мавритански-
те младежи свързват терори-
зма с притежаването на сила. 
Те само чакат удобния мо-
мент да приложат тази сила 
на практика, демонстрирайки 
в същото време предаността 
си към лидерите на терорис-
тичната дейност, към чиято 
организация принадлежат 
и от която получават своите 
парични възнаграждения. За 
тях извършването на терорис-
тичен акт не само че доказва 
предаността им към техните 
лидери, но придава и смисъл 
на живота им. 

Най-странното е, че не-
престанно чувам изрази от 
„речника на екстремизма” да 
се повтарят в отворените за 
всички вярващи джамии, а 
държавата и обществото не 
придават нужната тежест на 
тези „речи”, като се мисли, 
че това са просто думи и из-
речения, които не могат да 
повлияят на поведението на 
хората. В същото време речи-
те, съдържащи „идеологията 
на насилието и обявяването в 
неверие”, съдържат интелек-
туални микроби, които са по-
опасни за обществото от виру-
са на СПИН, по-вредни са за 
ислямската религия от веро-
отстъпничеството и атеизма и 
по-способни да се разпростра-
няват сред бедната младеж и 
средните училища от каквото 
и да било друго. 

Убийствата, разрушения-
та и вандалщините, които се 
случват в Мавритания, са само 
ехо от случващото се в ислям-
ския свят. Затова ислямските 
богослови, мислители и поли-
тици трябва да се спрат за мо-
мент и сериозно да помислят 
кои са истинските фактори и 
причини, довели до появата 
на терористичните групиров-
ки, носещи ислямски одежди, 
издигащи знамето на джихада 
и позволяващи си да убиват 
мюсюлмани и да погубват не-
винни хора. 

Дали те са следствие от ис-
лямската култура, която на-
сърчава воденето на джихад 

и счита „този, който е умрял, 
без да вземе участие в бит-
ка, за умрял като невежа” и 
предпочита съвременните 
мюсюлмани да се уповават на 
кораничния айят от сура „Ро-
дът на Имран”: „И не смятай 
за мъртви убитите по пътя на 
Аллах! Не, живи са! При своя 
Господ те се препитават…”? 
Или пък са плод на политизи-
рането на исляма, на този ис-
лям, който съвременните ис-
лямистки движения наричат 
„политически ислям”? Или са 
последователи на едно опре-
делено учение, от което искат 
да отблъснат всички останали, 
като в неговото име вършат 

Тероризмът в Мавритания
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безчинства и убийства? Наис-
тина ли са муджахидини, во-
дещи свещена война по пътя 
на Аллах, която е с предопре-
делен за тях успех, кръвожад-
ни разбойници, които трябва 
да бъдат заловени, или пък са 
наемници, изпълняващи чуж-
дестранни планове?

Тези младежи са естествен 
продукт на отсъствието на об-
новителна мисъл в исляма, ко-
ято да е в състояние да намери 
подходящ начин за съчетава-
не на исляма и съвременния 
живот, която да потвърждава 
връзката на мюсюлманина 
както със света, в който живее, 
така и с мюсюлман-
ската общност, към 
която принадлежи, 
без да се чувства гре-
шен или непълноце-
нен. В същото време 
обаче трябва да има 
съгласие между уста-
новения религиозен 
закон и променящата 
се политическа, кул-
турна, социална и тех-
нологична действи-
телност. Те са жертва 
на „сблъсъка на циви-
лизациите”, от който 
ислямската общност 
все още не може да се 
избави. Постоянно си 
задават въпроса „защо 
мюсюлманите изо-
станаха, а останалите 
напреднаха” и така 
живеят в непрестанно психи-
ческо напрежение, в „отчужде-
ние” и в идеологическа криза, 
породена от отдалечеността 
на съвременната действител-
ност от средновековния текст 
на религиозния закон, както 
и от неспособността на земе-
делската ислямска култура да 
си проправи път в модерната 
технологична джунгла. 

Истината е, че причините 

за развитието на терористич-
ната дейност в Мавритания 
са много, те са икономически, 
политически, социални, кул-
турни и идеологически. Тук 
обаче бих изложил само ня-
кои от най-важните от тях:

1. Използването на 
исляма за политически 
цели. В своята книга „Вя-
рата и политиката” д-р Луи 
Сафи пише, че „всяка рели-
гия би могла да бъде използ-
вана от определени кръгове с 
цел постигането на конкретни 
политически цели, а полити-
ко-религиозните пристрас-
тия биха могли да доведат до 

разделение между изповядва-
щите една и съща вяра”. Като 
пример за това можем да по-
сочим хариджитите, или Саид 
Кутб, който написва книгата 
„Пътепоказатели”, която да 
бъде идеологическа основа в 
политическата борба на ис-
лямистите срещу държавата и 
се превръща в конституция на 
групировките за „обявяване в 
неверие и водене на терорис-

тична дейност”. От тази книга 
черпи идеологията си и „Гру-
пировката за поклонничество 
и обявяване в неверие”. След 
това на сцената излиза инже-
нерът Абд ас Салям Фарадж, 
човекът, планирал убийството 
на египетския президент Ану-
ар Садат, и написва книгата 
„Джихадът е липсващият ре-
лигиозен дълг”, с което този 
вид реторика придобива голя-
ма популярност. Впоследствие 
Абдул Кадир ибн Абдул Азиз 
задълбочава и придава мето-
дологичност на този вид тру-
дове в своята книга „Послание 
за основата на добрата подго-

товка”, която наред 
с написаното от Абу 
Ката ал Филистини се 
смята за конституция 
на „Ал Кайда”. 

2. „Екстремист-
ките групировки” 
се възползват от 
бедността на мла-
дежите, която 
произтича от го-
лямата безработи-
ца и стандарта на 
живот в Маври-
тания. Те предос-
тавят на младежите 
финанси, чрез които 
задоволяват техните 
материални нужди и 
им гарантират място 
в обществото. Един 
мавританец, който 
е бил принуден да 

продава наркотици или да 
проституира, за да си осигу-
ри средства за препитание, не 
може да подмине предложе-
ние, което отново ще го обле-
че в чистите божии дрехи и ще 
му предостави предостатъчно 
парични средства. 

3. Проповядването на 
ислямистки речи, които 
разпалват религиозните 
чувства на мавритански-

“ Постоянно си задават 
въпроса „защо мюсюлма-
ните изостанаха, а оста-

налите напреднаха” и така 
живеят в непрестанно психи-
ческо напрежение, в „отчуж-
дение” и в идеологическа криза, 
породена от отдалечеността 
на съвременната действител-
ност от средновековния текст 
на религиозния закон, както и 
от неспособността на земе-
делската ислямска култура да 
си проправи път в модерната 
технологична джунгла. 
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те младежи, запознават 
ги със страданията на ос-
таналите мюсюлмани по 
света и задълбочават усе-
щането у тях, че обще-
ството, в което живеят, е 
силно отдалечено от иде-
ала, който би трябвало да 
представлява.

4. Наличието в Маври-
тания на „терористични” 
организации, които съ-
средоточават усилията си 
върху мавританските деца 
и младежи без образова-
ние с цел промиване на 
мозъците им и инжекти-
рането в тях на „идеологи-
ята на насилието”. В тази 
си дейност те се възползват 
от религиозните чувства на 
младежите, невежеството им 
по отношение на ислямските 
религиозни закони и нуждата 
им от пари. 

5. Разпространението 
на идеята за поетия обет 
пред „емира на групата” и 
„задължителното подчи-
нение” на неговата воля, 
както и недопустимостта 
на нарушаването на него-
вата заповед с довода, че 
„даденият обет” пред него 
е равен на обета, даден от 
мюсюлманите пред пред-
водителя на цялата ис-
лямска общност. Така тази 
„еретична” по своето естество 
клетва придава религиозна 
легитимност на „емира на гру-
пата” и всеки, който не му се 
подчинява, се счита за човек, 
изменил на цялата ислямска 
общност. По този начин мла-
дежите, попаднали в подобна 
група, се превръщат в същин-
ски „камикадзета”, с които 
„емирът” може да прави как-
вото си поиска. 

6. Отсъствие на самокри-
тичност и обективна оцен-
ка на „ислямския дискурс”. 
Д-р Абдула ан Нафиси твърди, 
че „явното отсъствие на само-
критичност и обективна оцен-
ка на ислямисткото поведение 
довежда до идентифициране 
на хората с други хора, а не с 
определени идеологии, което 
на свой ред довежда до преза-
дълбочаване в религията, като 
предпоставка за това е липсата 
на знания за историята, фило-
софията и фактите за реалния 
живот”. Даването на обет и пъл-
ното подчинение на един-един-
ствен човек, което е характерно 
за ислямистките групировки, е 
изключително опасно, понеже 
може да превърне принадлежа-
щия към подобна групировка в 
„обикновен войник”, който по-
лучава заповеди, след което ги 
изпълнява. 

„Екстремистките групировки” се възползват от бедността на младежите, която произтича от голямата 
безработица и стандарта на живот в Мавритания.
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7. Превръщането на сим-
волите на „идеологията на 
насилието и терористична-
та дейност” като Осама бен 
Ладен, Айман аз Зауахири, 
Абу Катада и Абу Хамза ал 
Мисри в общоислямски 
символи, чиито речи мла-
дежите поглъщат жадно и 
чиито имена скандират с 
пълен глас. Степента на въз-
хищение към Осама бен Ладен 
от страна на мнозина маври-
танци стана толкова висока, че 
те кръщават децата си на него 
и закачват негови портрети по 
стените на домовете си. Възхи-
щението пред неговите постъп-
ки и политически възгледи 
пък е предпоставка за 
евентуален опит да му се 
подражава, за придър-
жане към „идеологията 
на обявяване в неверие 
и самовзривяване” и 
обявяване на война на 
всичко, което има нещо 
общо със Запада и него-
вата култура. 

8. Липсата на до-
верие на мавритан-
ските младежи към 
факихите – мюсюлмански-
те религиозни учени. Това 
води до две основни много 
опасни линии на поведение:

а) отказ да се приеме религи-
озният авторитет на мавритан-
ските факихи с довода, че те не 
издават фетви, полагайки свой 
собствен иджтихад (лично мне-
ние по даден теологичен про-
блем или юридически казус), а 
издават фетви според изисква-
нията на управляващата власт. 
Друг довод за непризнаването 
на религиозния авторитет на 
мавританските факихи е несъг-
ласието им с воденето на джи-
хад и терористична дейност от 
страна на младежите; 

б) придържането на маври-
танските младежи към създа-

дени от медиите „религиозни” 
авторитети, въпреки че тези ав-
торитети не са добре запознати 
с ислямския религиозен закон, 
шериата, и е твърде вероятно да 
„проповядват” учения, противо-
положни на ислямските. Такива 
авторитети са: Осама бен Ладен, 
Айман аз Зауахири, Абу Катада, 
Абу Хамза ал Мисри и др.

9. Неуспехът на Мав-
ритания да приведе в 
действие проект за благо-
устройство и развитие и да 
осигури елементарно соци-
ално равноправие и спра-
ведливост, нещо, което да 
даде възможност на мав-
ританците да водят досто-

ен живот в собствената си 
страна. В известен смисъл те-
рористичната дейност е израз 
на недоволство от социалните 
условия. Алвин Тофлър твърди 
в книгата си „Третата вълна”, че 
за да живее пълноценен живот, 
човек се нуждае от три неща: 
първо, от принадлежност към 
общност, която заслужава ува-
жение – мавританските младе-
жи нехаят за своето общество, 
негодуват против мавритан-
ските управници, които са пре-
върнали благата на страната в 
част от притежанията на ма-
лък брой монополисти; второ, 
ясни критерии, според които 
да се различава правилното от 
неправилното – тези младежи 
нямат никакви ясни критерии 

или защото не са получили 
такива по време на своето об-
разование, или защото просто 
нямат образование; трето, де-
финиране на смисъла на жи-
вота и неговата цел – при тези 
младежи това се заключава във 
воденето на джихад и смъртта 
като мъченици за вярата - така, 
както е разсъждавал и хари-
джитът, убил халифа Али ибн 
Аби Талиб през 661 година. 

10. Кризата в ислямския 
дискурс в Мавритания, при 
което мавританските фа-
кихи представят исляма с 
изтъркани клишета и не-
разбираеми слова и умуват 
върху теми, които нямат 

нищо общо с пре-
дизвикателствата на 
двадесет и първи век 
и не дават отговор 
на тях. Те говорят така, 
сякаш пулсът на живота 
е замрял много отдавна 
през Средновековието, 
докато в същото време 
терористите разискват 
съвременни проблеми, 
от които младежите 
живо се интересуват. 

11. Неспособността на 
възпитателната система и 
образователните институ-
ции да създадат национална 
ислямска култура, която да 
посади в сърцата на младо-
то поколение усещането за 
културна, религиозна и на-
родна принадлежност към 
Мавритания. Разбира се, това 
няма как да се случи при моде-
ла на наизустяване и зазубряне 
на никому ненужни сведения, а 
трябва да се работи в посока към 
развиване на способността на 
младежите да разсъждават, об-
мислят и анализират информа-
цията, с която разполагат, така 
че да могат да творят и да при-
лагат полезни за тях и за благото 
на всички нови неща.     

Поглед отвътре 

“ Степента на възхище-
ние към Осама бен Ладен 
от страна на мнозина 

мавританци стана толкова 
висока, че те кръщават де-
цата си на него и закачват 
негови портрети по стени-
те на домовете си. 
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Лъчезар Вачков

Радиото на ООН е изявена 
световна медийна институ-
ция, която от 1946 г. утвърж-
дава ценностите и идеалите 
на организацията. То произ-
вежда всекидневни новини и 
над 1000 тематични и доку-
ментални програми годишно 
и ги предоставя безплатно на 
близо 190 страни, където се 
излъчват от 2000 радиостан-
ции на 15 езика. Структурите 
на ООН имат инициатива в 
областта на демократичното 
радиоразпръскване не само 
чрез това радио. 

 ЮНЕСКО, организация-
та на ООН за образование, 
наука и култура, управля-
ва програми по целия свят. 
Сред тях е Международна-
та програма за развитие на 
комуникациите (IPDC) - до-
казано авторитетен форум 
на ООН. По Международна-
та програма се финансират 
проекти за развитето на ме-
дии в страните с нова демок-
рация. Близо хиляда проекта 
са осъществени в повече от 
140 държави: Африка – 308, 
арабските страни – 98, Азия 
и Пасифика – 269, Европа 
– 20, Латинска Америка и 
Карибите - 222, интеррегио-
нални – 41.

IPDC с приоритет подпо-
мага развиващите се страни, 
а основните й цели са: сти-
мулирането на свободното 
изразяване и плурализма 
в медиите; изграждането и 
утвърждаването на общност-
ните медии; развиването на 
човешкия ресурс; стимули-
рането на международното 
сътрудничество. Голям дял 

от действията на Междуна-
родната програма заемат 
проектите в областта на ра-
диото.

В издадения от ЮНЕСКО 
учебник „Как се прави общ-
ностно радио” авторът Луи 
Табинг отбелязва: „Общ-
ностното радио се управлява 
и реализира от общността, 
предназначено е за нея, раз-
казва за общността и всичко, 
свързано с нея. Общността 
може да бъде териториал-
на или географска. Може да 
бъде група от хора с общи 
интереси, като не е задължи-
телно те да живеят на обща 
територия: например жени, 
деца, фермери, рибари, на-
род, етническа група, въз-
растните хора…”

Медийната инициатива 
на IPDC поставя именно об-
щностните радиопрограми в 

центъра на вниманието. Сред 
подпомогнатите проекти са 
Студиото за детски програми 
към ”Палестинската радио-
разпръсквателна корпора-
ция”, Литературната звукова 
бибилиотека в Палестина за 
нуждите на радиото, за об-
разование и за ползване от 
слепите, общностни радио-
станции в Наблус, цифро-
вото и уебрадио „Гласът на 
Палестина”. От 1994 г. тази 
радиопрограма работи в Ра-
мала, западния бряг на река 
Йордан. След обвинения от 
страна на Израел, че радио-
то е център на подстрекател-
ство срещу Израел и евреите, 
през януари 2002 г. израелс-
ката армия унищожи с огън 
сградата и оборудването на 
радиото. Висш палестинс-
ки ръководител тогава каза: 
”Гласът на Палестина” не е 

Свободни гласове за общността

След като през януари 2002 г. израелската армия унищожава с огън 
сградата и оборудването на радиото, висш палестински ръководител 
казва:  ”Гласът на Палестина” не е само здание, което може да бъде  

разрушено. То се намира в сърцето на всеки палестинец.”
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само здание, което може да 
бъде разрушено. То се нами-
ра в сърцето на всеки палес-
тинец.” Именно това радио 
днес се подпомага от Меж-
дународната програма за 
развитие на комуникациите 
към ООН.

Един от най-новите про-
екти, които се реализират 
сега под егидата на Между-
народната програма за раз-
витие на комуникациите, е 
първото радио в Афганис-
тан, създавано от жени – 
независимата радиостанция 
Quyaash в град Маймана. 
То има аудитория от 80 000 
души, предимно жени. Из-
граждането му подкрепят 
също редица международни 
и местни организации. Допълнително фи-
нансиране осигуряват Андора и Франция. 
Целта е радиото да съдейства за развива-
не на гражданското общество в страната 
и за културното утвърждаване. Сто дваде-
сет и девет доброволки създават 12-часо-
ва програма всеки ден. Правата на жени-
те – закони и традиции – това проблемно 
поле има двустранен израз в новата ме-
дия. То е не само тематична територия 
на предаванията, но и сериозен проблем 
при реализирането на програмата от жени 
- работата им като журналистки. Една от 
тях, Сахейла, споделя: ”След първото мое 
предаване по радиото вкъщи беше напре-
гнато. Мъжът ми и децата бяха притесне-
ни, че чуват моя глас публично, а майка 
ми направо каза да избирам между нея 
и радиото.” Въпреки съпротивата на се-
мейството Сахейла продължава да работи 
за радиопрограмата.

Редица проекти се реализират и на афри-
канския континент. В Централноафрикан-
ската република се създава информационна 
експериментална общностна радиостанция. 
Целта е да се активира общественият об-
мен на идеи. В програмата основни теми с 
образователен екцент са: здравето (СПИН, 
туберкулоза), селското стопанство, околната 
среда, борбата срещу насилието. Продуцират 
се разговори и форуми по проблемите, със 
специално внимание към жените, младите, 

болните, крайно бедните.
В друга република – Габон, предстои из-

граждането и работата на общностно радио. 
С финансирането от IPDC ще се създаде ин-
формационна и образователна програма за 
младите хора с 40% културни предавания, 
20% документални и 20% музика. 

В южноафриканската република Малави 
Областният комитет за развитието на Ликома 
започва работа по проект за общностна ради-
останция в Ликома и Чизумула. Това радио 
ще бъде първата медия с бърза и автентична 
информация за двата острова. При условието 
на разширяваща се СПИН епидемия, бедност 
и при разноезичието там радиото ще бъде 
медиен участник в социално-икономически-
те програми за развитие.

В Етиопия се предвижда създаването на 
общностно радио, насочено към селските об-
щини - с теми като селскостопанските дей-
ности, опазването на природата, грижите за 
здравето, планирането на семейството, пре-
одоляването на бедността, подобряването на 
условията за живот.

Подобна програма в Нигерия ще се каз-
ва „Радио за селския стопанин” - за дребни-
те производители в изолираните и малките 
райони на страната. На местен език то ще 
представя най-новите методи и технологии 
в стопанството, ще запознава със съвремен-
ната селскостопанска техника, ще разглежда 
пътищата за финансиране.  

Радиото на афганистанските жени Quyaash
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Веселина Димова

Алепо (Халеб – на арабски ез., Халеп – 
на турски ез., Алеп - на френски ез., Але-
по – на англ. ез.), или както го наричат 
- „северната столица” на Сирия, все още 
води „спор” с Дамаск за това кой е най-
старият град в света. Някои автори твър-
дят, че най-старият град е Дамаск, други 
– че е Алепо. Но и първите са склонни да 
приемат, че най-древните доказателства 
за изградено селище са именно в райо-
на на Алепо. Повечето източници посоч-
ват, че градът е съществувал най-малко 
две хилядолетия преди Христа, но има 
и такива, според които три хилядолетия 
преди Христа на това място е имало про-
цъфтяващ град. 

В Алепо осезаемо се чувстват и много 
цивилизационни пластове, и съжител-
ството на много култури и религии. Не 
случайно е обстоятелството, че градът 
беше обявен за културна столица на ислямския 

свят за 2006 г., двадесет години преди това – 
през 1986 г. – ЮНЕСКО го включва в списъка на 
световното културно наследство. 

Някога Алепо е бил кръстопът на много ва-
жни търговски пътища,. Той е градът, през кой-
то е минавал пътят от Месопотамия за Египет. 
Градът е разположен на най-краткия път от Ев-
ропа към Близкия изток. 

През XVIII век пр.н.е. аморитите го правят 
своя столица. Кръстопътното място на Алепо 
ражда разцвета му, но в същото време е и при-
чина за много нашествия – на хети, египтяни, 
асирийци, перси, гърци, римляни... 

Алепо става забележително място и в христи-
янско време, когато е построена голяма катедра-
ла, която и днес е забележителен паметник на 
достолепния град. Конфликтът между Византия 
и Персия води до завземането на Алепо през 440 
г. след Христа. Персийците разграбват града, 
опожаряват части от него и съсипват много за-
бележителности. Въпреки че са изгонени от Юс-
тиниан, персийците продължават да заплашват 
града и неговите жители до арабско-ислямското 
завладяване на Алепо през 636 г. По това време 
градът възвръща своето важно място в култура-

Алепо, градът на 
четири хиляди години
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та и търговията и се превръща в северна столица 
на Сирия. 

Сейф ал Даула, първият Хамданидски управ-
ник на Алепо (Х век), изгражда най-голямата 
архитектурна забележителност на Алепо – кре-
постта или цитаделата, както европейците я на-
ричат. Археологическите разкопки на мястото на 
цитаделата обаче разкриват руини още от рим-
ско и византийско време. 

През вековете цитаделата претърпява много 
строителни промени. В началото на XIII век тя се 
развива в дворцов град, който включва дворци и 
бани, джамии и гробници, военни съоръжения. 
През 1214 г. на най-високата точка на територи-
ята на цитаделата е построена голямата джамия 
с минаре с височина 21 метра. 

През XV век мамелюкският управник на Але-
по принц Сейф ал Дин Джакам предприема пре-
устройство на цитаделата, като най-съществено-
то е изграждането на новия дворец. 

През отоманския период военна-
та функция на цитаделата намалява. 
Градът започва да се развива отвъд 
стените като важен център на търго-
вията с Турция, Франция, Англия и 
Холандия. Активните отношения с Ев-
ропа естествено водят до възприема-
нето на различни европейски архите-
ктурни стилове и това може да бъде 
видяно в много здания днес. Алепо е 
от малкото места в целия регион, къ-
дето се събирали търговци и кервани 
от Индия, Персия, Далечния изток и 
Генуа, Венеция и Марсилия. Векове 
наред градът е една от най-оживените 
спирки по „пътя на коприната”. 

Заедно с цитаделата и голямата Ома-
ядска джамия изключителният закрит 
пазар (сук) е сред големите забележи-
телности на Алепо - впрочем специал-
но включен в световното културно на-
следство. Жителите на Алепо смятат, че 
пазарът е най-големият в света. Все пак 
са склонни да отстъпят първото място 
на Истанбул. 

 Земетресението от 1828 г. нанася 
тежки поражения на цитаделата. Вед-
нага след земетресението са разработе-
ни реставрационни проекти, а реставра-
ционните дейности продължават и до 
наши дни. Тронната зала е реставрира-
на в края на 70-те години, а амфитеатъ-
рът – през 80-те години. 

Сред шума на града на много култури и много 
религии хотел „Барон” не може да бъде отминат 
от европейците. В този хотел е отсядал Лорънс 
Арабски - последния път „забравил” да си плати 
сметката. Стая 203 на хотела е била предпочи-
таната стая на Агата Кристи. Привличана от ар-
хеологическите забележителности, тя посещава 
често Алепо и, както се твърди, хотел „Барон” е 
мястото, където са написани много нейни произ-
ведения – и със сигурност „Убийство в “Ориент 
експрес”. 

 Днес в Алепо живеят над 1 милион и 700 хи-
ляди души. Те създават изключителната мулти-
религиозна и мултикултурна атмосфера на гра-
да. Мнозинството от жителите са мюсюлмани 
– предимно араби и кюрди. Но в Алепо има и 
многобройно християнско население от араби, 
а също така и от арменци и гърци. В града има 
еврейска общност, а също и американска протес-
тантска общност.   
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Дейвид Роуди,  
Дейвид Сенджър,  
„Ню Йорк таймс”

Талибаните – 
изтощена сила?

Две години след като ръ-
ководената от САЩ коалиция 
отстрани талибаните, група 
посланици от НАТО се призе-
ми в Кабул, Афганистан, за да 
инспектира това, което тряб-
ваше да бъде триумф – свеж 
старт за страна, раздирана в 
продължение на години от 
война и брутални репресии на 
религиозни екстремисти. 

Под ръководството на един 
висш американски дипломат, 
Р. Никълъс Бърнс, те без осо-
бен страх за безопасността си 
прелетяха шумно из цялата 
страна с хеликоптери “Черен 
ястреб”. Разходиха се из тихи-
те улички на Кандахар и пиха 
чай с племенни вождове. На 
брифинг от главното команд-
ване на САЩ им бяха казали, 
че талибаните сега са “изто-
щена сила”. 

Бърнс, сега заместник дър-
жавен секретар по политиче-
ските въпроси, си спомня: “Ня-
кои от нас казваха: “Е, не чак 
толкова.” Много от нас пред-
положиха, че талибаните са 
прекалено дълбоко вплетени 
в афганистанското общество, 
за да изчезнат толкова лесно, 
макар и да не ги мислеха като 
стратегическа заплаха.” 

Във Вашингтон обаче скеп-
тицизмът никога не се е ут-

върждавал. Според двама 
висши служители от разуз-
наването, които представиха 
доклади, след войната от 2001 
г. американските разузнава-
телни агенции докладвали, че 
талибаните са намалели тол-
кова рязко, че вече не са пред-
ставлявали заплаха. 

Американското чувство за 
победа било толкова силно, 
че най-висшите специалисти 
от ЦРУ и елитните специални 
бойни части, които са помог-
нали за освобождаването на 
Афганистан, вече участвали в 
друга война, тази в Ирак. 

Тези пагубни сметки бяха 
част от модел за оценки и ре-
шения, който, разбира се, по-
могна войната в Афганистан 
да бъде окачествена от много 
от американските военни като 
“добрата война”.

Както Осама бен Ладен и 
неговите заместници, така и 
талибаните избягаха в Пакис-
тан и се прегрупираха, след 
като американците изгубиха 
фокуса си на действие. Тали-

банските бойци набързо се 
върнаха по границата, увели-
чиха с 25% самоубийствени-
те атаки и уличните атентати 
през тази пролет и принудиха 
войските на САЩ и НАТО да 
се сражават за вече освободе-
ни села в Южен Афганистан. 

Наскоро отбелязаха извес-
тен успех след 2001 г. - има 
някои подобрения в здраве-
опазването, образованието и 
икономиката, както и в ка-
чеството на живот в градове-
те. Но афганистанският пре-
зидент Хамид Карзай каза във 
Вашингтон, че сигурността в 
страната му “определено се е 
влошила”. Един бивш служи-
тел от националната сигур-
ност окачестви това твърдение 
като “едно много дипломатич-
но сдържано изказване”.

Президентът Буш от дъл-
го време твърди, че войната 
в Ирак е отслабила усилията 
на Америка в Афганистан, ко-
ето администрацията отрича, 
но един преглед на това как 
политиката се е разгърнала 

Как “добрата война” в 
Афганистан стана “лоша”

“ Президентът Буш от дълго време 
твърди, че войната в Ирак е отсла-
била усилията на Америка в Афганис-

тан, което администрацията отрича, 
но един преглед на това как политиката 
се е разгърнала сред администрацията 
показва едно дълбоко разделение за това 
как да се действа в Афганистан и пореди-
ца от решения, които от време на време 
изглежда, че го избутват на втори план 
след Ирак. 
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сред администрацията показ-
ва едно дълбоко разделение 
за това как да се действа в Аф-
ганистан и поредица от реше-
ния, които от време на време 
изглежда, че го избутват на 
втори план след Ирак. 

Според многобройни ин-
тервюта в САЩ, в щабкварти-
ри на НАТО в Брюксел и в Ка-
бул, столицата на Афганистан, 
изявленията от Белия дом, 
включително и изявленията 
на президента в подкрепа на 
Афганистан, са били 
непоколебими, но 
зад тях е имало неси-
гурно, понякога не-
охотно обвързване с 
решаването на мно-
гобройните афганис-
тански проблеми. 

В критичните мо-
менти в битката за 
Афганистан админи-
страцията на Буш от-
клони разузнаването 
и средствата за ре-
конструкция за Ирак, 
включително елитни 
ЦРУ екипи и специ-
ални бойни части, 
които се занимаваха с 
издирването на теро-
ристи. Според висши 
служители от арми-
ята и разузнаването 
шпионски самолети 
“Хищник” (Predator) 
са били превозени с кораби 
до Ирак, като издирването на 
талибани и терористични ли-
дери е било ограничено.

Като секретар по отбраната 
Доналд Х. Ръмсфелд възлага-
ше надежди, че талибаните ще 
бъдат победени с леки и бър-
зи сили. Но с един ход, който 
предвещаваше неприятно-
стите на Америка в Ирак, той 
пропусна да предвиди нужда-
та от повече сили, след като 
старото правителство си беше 

отишло, и блокира едно ран-
но предложение за по-голяма 
международна сила, направе-
но от Колин Л. Пауъл, тогава 
държавен секретар, и Карзай, 
избран от администрацията за 
президент. Когато ситуацията 
се влоши, Ръмсфелд и други 
служители от администраци-
ята промениха курса и приду-
маха европейските съюзници 
да изпратят войски.

Що се отнася до рекон-
струкцията, бяха обявени го-

леми цели и бяха определени 
големи проекти. Освен това 
през годината Буш обеща 
един “план Маршал” за Аф-
ганистан, макар че според из-
следване на RAND Corporation 
държавата e получила по-мал-
ко помощ на глава от населе-
нието, отколкото са получили 
Босна и Косово след конфли-
ктите там, а дори и отчайва-
що бедната Хаити. Според 
Конгресната изследователска 
служба Вашингтон годишно 

е харчел около 3.4 милиарда 
долара за реконструкцията на 
Афганистан, по-малко от по-
ловината от това, което е хар-
чел в Ирак. 

Белият дом твърди, че бро-
ят на войската в Афганистан 
е бил увеличен, когато е било 
необходимо, и че сега е 23 
500 души. Но един висш аме-
рикански командир каза, че 
дори военната сила да е била 
увеличена миналата година, 
той е бил изненадан да от-

крие, че е можел да 
преброи на пръсти-
те на едната или на 
двете си ръце броя 
на американските 
правителствени екс-
перти в областта на 
селското стопанство 
в Афганистан, като 
се има предвид, че 
80% от икономи-
ката на страната е 
свързана със селско-
то стопанство. Един 
проект за малкия 
бизнес, одобрен от 
Конгреса и възли-
защ на 300 милиона 
долара, никога не е 
бил финансиран. 

Като подкрепят 
много от решенията, 
служители казват, 
че е имало недора-
зумение по отноше-

ние на това какво е щяло да се 
открие в Афганистан. Джеймс 
Добинс, бивш специален пред-
ставител на администрацията 
в Афганистан, казва: ”Схваща-
нето беше, че афганистанците 
мразят чужденците и че ирак-
чаните ще ни приветстват”, и 
продължава: “Но се оказа тък-
мо обратното.” 

Държавният секретар Кон-
долиза Райс защити поли-
тиката на администрацията, 
като каза: “Аз не вярвам на 

“ В критичните моменти в 
битката за Афганистан 
администрацията на Буш 

отклони разузнаването и сред-
ствата за реконструкция за 
Ирак, включително елитни ЦРУ 
екипи и специални бойни части, 
които се занимаваха с издир-
ването на терористи. Според 
висши служители от армия-
та и разузнаването шпионски 
самолети “Хищник” (Predator) 
са били превозени с кораби до 
Ирак, като издирването на та-
либани и терористични лидери 
е било ограничено.
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твърдението, че Афганистан е 
бил лишен от ресурси.” 

В интервюта трима бивши 
американски посланици в Аф-
ганистан бяха по-критични от 
Вашингтон.

Робърт П. Фин, който е бил 
посланик през 2002 и 2003 г., 
каза : “От самото начало казах, 
че нямаме достатъчно пари 
и войници. Казвам същото и 
шест години по-късно.”

Залмай Халилзад, който е 
бил следващият посланик и 
сега е американски посланик 
в Обединените нации, каза: 
“Наистина мисля, че възпри-
ехме неохотно изграждането 
на държавата и нацията.” И 
добави: “Мисля, че по-рано 
можеше да се направи повече 
по тези въпроси.”

Роланд Нюман, който зае 
мястото на Халилзад в Кабул, 
каза: “Идеята, че бихме мог-
ли само да ловим терористи 
и че не се налага да участва-
ме в изграждането на нация-
та, а можем да я оставим да 
се изгради сама, беше голяма 
грешка.”

Голямото 
неизпълнено 

обещание 

След месеци на неуспешни 
спорове за много по-големи 
усилия в Афганистан Добинс 
получава неочаквано обажда-
не през април 2002 г. Казали 
му, че Буш смята да оповести 
ангажимента на Америка да 
възстанови Афганистан.

Позовавайки се на амери-
канското възстановяване на 
следвоенна Европа, Добинс 
си спомня: “Получих обажда-
не от съставителите на речи 
в Белия дом, те пишели реч 
и ме попитаха дали виждам 
някаква причина да не спо-
менат “плана Маршал”. Аз им 
отговорих, че нямам никакви 
възражения и така те го спо-
менаха в речта.”

На 17 април Буш посетил 
Военния институт във Вир-
джиния, където ген. Джордж 
Маршал е провеждал учения 
през миналия век. Тогава 
Буш, наричайки работата на 
Маршал “фарът, който осветя-
ва пътя, по който и ние трябва 
да вървим”, казва: “Маршал е 
знаел, че нашата военна побе-

Като секретар по отбраната Доналд Х. Ръмсфелд възлагаше надежди, че талибаните ще бъдат победени 
с леки и бързи сили. Но с един ход, който предвещаваше неприятностите на Америка в Ирак, той пропусна 

да предвиди нуждата от повече сили, след като старото правителство си беше отишло, и блокира едно 
ранно предложение за по-голяма международна сила, направено от Колин Л. Пауъл, тогава държавен секре-

тар, и Карзай, избран от администрацията за президент.
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да срещу враговете през Вто-
рата световна война е тряб-
вало да бъде последвана от 
морална победа, която да има 
за свой резултат по-добрия 
живот на индивидуалните чо-
вешки същества.”

Буш е подценил “изгражда-
нето на нацията” по време на 
своята предизборна кампания 
18 месеца по-рано. Но бидей-
ки наясно, че афганистанците 
са се чувствали изоставени и 
преди, включително от адми-
нистрацията на баща му, след 
като руснаците напус-
кат през 1989 г., той 
обещава тържествено 
да избегне синдрома 
на “първоначалния ус-
пех, последван от дъл-
ги години на застой и 
краен провал”. 

Той казва: “Ня
маме намерение 
да повторим тази 
грешка. Ние сме 
упорити, непоко
лебими,  непреклон
ни. Ще останем, 
докато приключи 
мисията.”

Речта, която получи 
слаб отзвук в Съедине-
ните щати, подхрани 
очаквания в Афганис-
тан и подкрепи фигу-
рата на Карзай преди срещата 
на Върховния афганистански 
съвет през юни 2002 г., на 
който Карзай формално бе 
избран да ръководи правител-
ството.

Според служители от ад-
министрацията, участвали в 
обсъждането, някои висши 
служители, включително 
Ръмсфелд, са се опасявали, че 
Афганистан е блато, където 
Съединените щати биха могли 
да постигнат малко.

Часове след речта на пре-
зидента Ръмсфелд оповести 

своето мнение на пресконфе-
ренция в Пентагона.

Той каза: “Последното 
нещо, което ще чуете от 
тази трибуна, е някой 
да мисли, че те знаят 
как Афганистан трябва 
да се организира. Те ще 
трябва да си го изяснят. 
Ще трябва да осмислят 
ситуацията и да напра
вят нещо. А ние сме там, 
за да помогнем.”

Но помощта се бавеше. 
Въпреки обещанието на Буш 

във Вирджиния през месеци-
те след априлската му реч от 
администрацията не се поя-
ви никакъв подробен план за 
възстановяване. Някои висши 
служители от администраци-
ята обвиниха Съвета за на-
ционална сигурност, който е 
натоварен да следи за провеж-
дането на външната политика 
на президента.

Бивши служители казват, 
че застоят е породил напреже-
ние сред администрацията от-
носно това колко голяма роля 
трябва да изпълняват САЩ в 

стабилизирането на една дър-
жава, чието правителство са 
свалили.

Служители казаха, че след 
падането на талибаните през 
декември 2001 г. Пауъл и 
Райс, тогава съветник по на-
ционалната сигурност, са спо-
рили на тайни заседания за 
това, че ако сега САЩ изгу-
бят Афганистан, Америка ще 
навреди на престижа си. На 
среща в Белия дом, в Situation 
Room през февруари 2002 г., 
Пауъл предлага американски 

военни да се присъ-
единят към малката 
международна уми-
ротворителна сила, 
която патрулира в 
Кабул и помага на 
Карзай да разшири 
влиянието си отвъд 
столицата.

В интервю Пауъл 
казва, че моделът му 
е този от нахлуване-
то в Панама през 
1989 г., при който 
американските вой-
ски се разгръщат по 
територията на стра-
ната след изгонване-
то на правителство-
то на Нориега. Той 
допълни: “Според 
стратегията трябва-

ше да се поеме контрол над 
цялата държава посредством 
военна сила, полиция и други 
средства.”

Ричард Н. Хас, бивш ди-
ректор по политическо пла-
ниране в Министерството на 
външните работи на САЩ, 
каза, че официални разговори 
с европейски власти са го на-
карали да повярва, че може да 
бъде набрана армия от уми-
ротворители между 20 000 и 
40 000 души, половината от 
Европа и половината от САЩ.

Дъглас Дж. Фейт, тогава 

“ Буш е подценил “изгражда-
нето на нацията” по вре-
ме на своята предизборна 

кампания 18 месеца по-рано. Но 
бидейки наясно, че афганиста-
нците са се чувствали изоста-
вени и преди, включително от 
администрацията на баща му, 
след като руснаците напускат 
през 1989 г., той обещава тър-
жествено да избегне синдрома 
на “първоначалния успех, пос-
ледван от дълги години на за-
стой и краен провал”. 
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заместник-секретар в Пен-
тагона, казва, че Ръмсфелд 
е твърдял, че европейските 
страни не желаят да се вклю-
чат с повече войски. Той каз-
ва, че Ръмсфелд е почувствал, 
че изпращането на американ-
ски войски ще намали нати-
ска върху европейците да се 
включат и че може да прово-
кира известната от историята 
устойчивост на афганиста-
нците към агресори и да от-
влече вниманието на амери-
канските сили от залавянето 
на терористи. 

Някои служители казаха, че 
също са се опасявали да не на-
стъпи объркване, ако европей-
ските сили гледат на задачата 
си като на умиротворителна, 
докато американската войска 
е възприела работата си като 
залавяне на терористи. Райс, 
въпреки че се е противопоста-

вила на пълната подкрепа на 
новото правителство на Кар-
зай, заема умерена позиция 
и оставя въпроса нерешен. Тя 
казва: “Смятах, че са ни необ-
ходими повече сили, но има-
ше проблем, който все още 
може да се наблюдава, и той е 
свързан с двойната роля.”

В края на краищата пред-
ложението на Пауъл не се 
осъществява. Хас казва: “Пре-
зидентът, вицепрезидентът, 
секретарят по отбраната, ща-
бът по национална сигурност, 
всички бяха скептично на-
строени към един амбициозен 
план в Афганистан. Нямаше 
подкрепа.”

Добинс, бившият специа-
лен представител, казва, че 
Пауъл е “изглеждал прими-
рен”.

Той си спомня, че казал: 
“Това няма да бъде напълно 

удовлетворително.” А Пауъл 
му отговорил: “Е, това е най-
доброто, което бихме могли да 
направим.”

Най-накрая, през 2002 г., 
Съединените щати разполо-
жили войски от 8000 души 
в Афганистан със заповед да 
залавят талибани и членове 
на “Ал Кайда”, без да се анга-
жират с умиротворяване или 
възстановяване. Международ-
ната умиротворителна войска 
от 4000 души не припарила 
извън границите на Кабул. 

Като алтернатива служби-
те замислят зле организиран 
план, според който афганис-
танците сами ще обезопасяват 
държавата си. САЩ ще обучат 
армия от 7000 души. Вели-
кобритания ще изготви про-
грама за борба срещу нарко-
тиците. Италия ще проведе 
реформи в съдебната система. 
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А Германия ще обучи 62 000 
души за полицаи.

Службите твърдят, че това 
е означавало, че няма да има 
общо командване. Появили 
се много пропуски в амери-
канското усилие.

Джон Маклафлин, кой-
то по това време е замест-
ник-директор, а след това и 
действащ директор на аген-
цията, казва, че е имало тол-
кова малко цивилни служи-
тели от Министерството на 
външните работи на САЩ и 
Пентагона, че 13 екипа опе-
ративни служители от ЦРУ, 
чиято работа е била да зала-
вят терористи и талибани, са 
били извикани в отдалече-
ните части на Афганистан, 
за да координират полити-
ческите усилия. За екипите 
на ЦРУ той казва: “Отне ни 
съвсем малко време да ги 
прегрупираме на югоизток 
за борба срещу тероризма.”

Според правителствена 
проверка шестнайсет месеца 
след речта на президента от 
2002 г. щатската агенция за 
международно развитие, ос-
новната правителствена сила 
за чуждестранно развитие, е 
имала седем редовни служи-
тели и 35 редовни членове на 
персонала, осигуряващ кон-
такти в Афганистан, повече-
то от които афганистанци. В 
агенцията е имало шестдесет 
и една свободни работни по-
зиции.

Саид Т. Йауд, по това вре-
ме шеф на персонала при 
Карзай и настоящ посланик 
на Афганистан във Вашинг-
тон, обобщава: “Това беше 
едно евтино изграждане 
на държавата, ремон
тен подход. Това беше 
поправка на счупеното, 
а не стратегически под
ход.”

Насочване на ресурси 
към Ирак

През октомври 2002 г. Ро-
бърт Грениър, бивш дирек-
тор на центъра по контрара-
зузнаване към ЦРУ, посетил 
новата кувейтска щабквар-
тира на генерал-лейтенант 
Дейвид Маккиърнън, който 
вече планирал нахлуване в 
Ирак. На срещата им в склад 
за метални листове Грениър 
попитал генерал Маккиър-
нън какви ще бъдат нуждите 
на разузнаването в Ирак. От-
говорът бил прост. Грениър 
казва: “Те искаха толкова, 

колкото могат да получат.”
В края на 2002 г. и начало-

то на 2003 г. Грениър казва в 
едно интервю: “Най-опитните 
и най-квалифицираните хора, 
с които разполагахме в Афга-
нистан, бяха прехвърлени в 
Ирак.” Включително и най-
опитните в борбата срещу те-
роризма специалисти от аген-
цията, както и близкоизточни 
и полувоенни оперативни слу-
жители.

Това намалило влиянието 
на САЩ върху мощните аф-
ганистански висши военни, 
които отказвали да предадат 
на централната власт десетки 

“ Смяната на приоритетите става 
очевидна за бившия финансов инспек-
тор от Пентагона Доув Закхайм, 

когато през есента на 2002 г. плановете 
за войната в Ирак вече са набрали ско-
рост. Ръмсфелд го моли да служи в Афга-
нистан като координатор по възстано-
вяването към Пентагона. Това се оказва 
една странна роля за инспектора, чиято 
главна задача е да контролира годишния 
бюджет на Пентагона, възлизащ на 400 
милиарда долара.
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милиони долари, събирани 
като такси при преминаването 
на границата.

Макар че ЦРУ замества 
офицерите, изпратени в Ирак, 
Грениър твърди, че това се 
отразило и на по-младите аг-
енти, на които им липсвали 
знанията и влиянието на ве-
тераните. Той казва: “Мисля, 
че можехме да направим мно-
го повече за Афганистан, ако 
разполагахме с повече опитни 
хора.” 

Бивш висш служител на 
главното командване към 
Пентагона, който е участвал и 
в двете войни, казва, че след 
като плановете в Ирак набра-
ли скорост, военните тайни 
части за специални мисии 
като “Делта форс” и екип шест 
на морските тюлени били 
прехвърлени от Афганистан в 
Ирак. 

Прехвърлени били и “плат-
форми” за въздушно оцелява-

не като “Хищник”, шпионски 
самолет с дистанционно упра-
вление, снабден с реактивни 
снаряди “Адски огън”, които 
били ефикасни при открива-
нето на цели в планините на 
Афганистан. Според същия 
бивш служител „Хищниците” 
не били директно прехвърле-
ни от Афганистан в Ирак, а 
след като били произведени 
нови „Хищници”, те били из-
пратени в Ирак.

Бившият служител, който 
пожела да остане анонимен, 
тъй като не е упълномощен 
да коментира публично, каза: 
“Ние правехме икономии в 
Афганистан. Крайната въз-
връщаемост за още една плат-
форма в Афганистан е много 
по-голяма, отколкото за още 
една в Ирак.”

Смяната на приоритетите 
става очевидна за бившия фи-
нансов инспектор от Пентаго-
на Доув Закхайм, когато през 

есента на 2002 г. плановете за 
войната в Ирак вече са набра-
ли скорост. Ръмсфелд го моли 
да служи в Афганистан като 
координатор по възстановя-
ването към Пентагона. Това се 
оказва една странна роля за 
инспектора, чиято главна за-
дача е да контролира годиш-
ния бюджет на Пентагона, 
възлизащ на 400 милиарда 
долара.

Закхайм, който на
пуска администрацията 
през 2004 г., казва: “Фа
ктът, че те поискаха от 
финансовия инспектор 
да направи нещо такова, 
отчасти беше функция 
на тяхната нараснала 
ангажираност към Ирак. 
Те се нуждаеха от няко
го, освен това предната 
редица покриваше Ирак.”

В интервю съветникът на 
президента Буш по нацио-
нална сигурност Стивън Дж. 
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Хадли, твърди, че не е има-
ло отклонение на ресурси от 
Афганистан и цитира наско-
ро разсекретена статистика, 
за да покаже, че числеността 
на войската в Афганистан се е 
повишавала в критичните мо-
менти. 

Но бившият служител 
от главното командва
не каза: “Ако не бяхме в 
Ирак, щяхме двойно или 
тройно да увеличим броя 
на самолетите “Хищ
ник” в Афганистан, за 
да търсят талибани и 
да наглеждат племенни
те области. Щяхме да 
разполагаме с “черните” 
специални бойни части, 
които са найнеобходими 
при прецизни операции. 
Щяхме да разполагаме с 
повече хора от ЦРУ.”

Бившият служител доба-
ви: “Просто живеем в свят на 
ограничени възможности и 
тези възможности са в Ирак. 
Всеки, който казва обратното, 
само размътва водата.”

Една разпокъсана 
операция

Когато през пролетта на 
2003 г. служители от Белия 
дом сглобяваха планове за ка-
цането на президента Буш на 
палубата на самолетоносача 
„Ейбрахам Линкълн” и обявя-
ването на края на по-мащаб-
ните военни операции в Ирак, 
Пентагонът реши да направи 
подобно, но не чак толкова 
показно изявление и за Афга-
нистан.

На 1 май, часове преди 
гн Буш да застане под 
лозунга “Мисия изпълне
на”, Ръмсфелд се появи на 
пресконференция с Кар
зай в стария президент
ски дворец от XIX век 

в Кабул. Той каза: “Ние 
ясно преминахме от по
мащабна военна дейност 
към период на стабил
ност и дейности по ста
билизация и възстановя
ване. Днес поголямата 
част от държавата е 
толерантна, сигурна.”

Изявлението за Афганис-
тан почти се изгуби в спек-
такъла от речта на Буш. Но 
прогнозите за стабилност се 
оказаха не по-малко откъсна-
ти от събитията в района.

Три седмици по-късно аф-
ганистански правителствени 
работници, на които не бе 
плащано от месеци, прове-
доха улични демонстрации в 
Кабул. Разгневеният Карзай 
публично заплаши да подаде 
оставка и оповести, че прави-
телството няма пари, тъй като 
висшите военни крият при-
ходите от митниците. Карзай 
каза: “В хазната няма пари.”

По същото време провеж-
даната под ръководството 
на САЩ подготовка на нова-
та афганистанска армия се 
беше оказала много по-труд-
на, отколкото властите във 
Вашингтон предполагаха. 
Новата сила, покосена от 
високото ниво на дезертьор-
ство, разполагаше само с 
2000 войници. Усилията на 
Германия да подготви поли-
цейски служители бяха още 
по-плачевни, а усилията на 
Великобритания да проведе 
борба срещу наркотиците 
бяха дискредитирани от ряз-
ко увеличение на реколтата 
от мак. Малки групи тали-
бански бойци се бяха промък-
нали обратно по границата 
и убиваха помощен персонал, 
спъвайки реконструкцията 
на юг.

В скорошно интервю висш 
служител от Белия дом каза, 

че натоварването на различни 
държави с различни опера-
ции е било грешка. Той каза: 
“Ние разпокъсахме операци-
ята. Един от проблемите е, че 
всеки получи дял, делът на 
всеки се превърна в трети или 
четвърти приоритет. Делът на 
никой не бе от първостепенно 
значение. Работата не бе свър-
шена.”

Месец след изявлението на 
Ръмсфелд в Кабул съветници-
те му представиха на Белия 
дом стратегия, насочена към 
отслабване властта на висши-
те военни и ангажиране при 
изграждането на държавата в 
Афганистан. В известен сми-
съл това бе подходът, който 
Ръмсфелд отхвърли веднага 
след нахлуването. 

Служители от Пентагона 
казаха, че мнението на Ръмс-
фелд започнало да се променя 
след официално писмо през 
декември 2002 г. от Марин 
Стрмецки, експерт за Афга-
нистан във фондация “Смит 
Ричардсън”, който твърдял, 
че Афганистан не е неуправ-
ляема държава и че може да 
бъде превърнат в умерена мю-
сюлманска сила в региона.

Стрмецки казал, че САЩ 
трябва да помогнат на аф-
ганистанците да изградят 
надеждни национални ин-
ституции и че пущуните, най-
голямата етническа група в 
Афганистан, които в истори-
чески план са основата за под-
крепа на талибаните, трябва 
да играят по-важна роля в уп-
равлението. Според съветни-
ци Ръмсфелд бил впечатлен 
от това, че Стрмецки придава 
особено значение на подго-
товката на афганистанците да 
ръководят свое собствено пра-
вителство и го наел.

Още една промяна в персо-
нала помогнала за промяна в 
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политиката спрямо Афганис-
тан. Халилзад, афгано-амери-
канец, който бил висш служи-
тел в Съвета по национална 
сигурност и специален прате-
ник в Ирак, бил назначен за 
посланик в Афганистан.

Халилзад казва, че е приел 
поста, след като Буш обещал 
значително да увеличи средс-
твата за Афганистан. Халил-
зад си спомня: “Бяхме убеди-
ли президента за значително 
увеличение.”

Халилзад можел да говори 
по телефона с Райс или ако е 
необходимо, с Буш. Той е бил 
съветник при Ръмсфелд и е 
работил за Дик Чейни, когато 
Чейни е бил първи секретар 
по отбраната при президента 
Буш. Ген.-лейт. Дейвид Бар-
но, бивш американски военен 
командир в Афганистан, каз-
ва: “Зал правеше нещата да се 
случват.”

Когато Халилзад присти-
га в Кабул на Деня на благо-
дарността през 2003 г., той 
разполага с близо 2 милиарда 
долара – два пъти повече от 
предишната година, както и с 
нова военна стратегия и лич-
ни експерти, които да ускорят 
възстановяването.

Те започват план за рекон-
струкция под името “Ускорен 
успех”, който включвал план 
за изграждане на нацията, 
по-рано отхвърлен от адми-
нистрацията. Генерал Барно 
отпуснал “провинциални въз-
становителни екипи”, които 
да строят училища, пътища и 
водопроводи и така да спече-
лят “сърцата и вниманието” 
на афганистанците. По чис-
леност екипите били много 
по-съкратен вариант на пред-
ложените от Пауъл 18 месеца 
по-рано сили.

От януари 2004 г. Афга-
нистан достига до компромис 

относно новата афганистанска 
конституция. По същото вре-
ме държавите от НАТО посто-
янно изпращали все повече 
войски в Афганистан и скоро 
Ръмсфелд, тъй като се нужда-
ел от войски за Ирак, предло-
жил НАТО изцяло да поеме 
ангажимента за сигурността в 
Афганистан.

До пролетта на 2005 г. Аф-
ганистан изглежда напредвал 
към успеха, който Буш бил 
обещал. Но тогава от страх да 
не изпусне Ирак от контрол 
Белият дом моли Халилзад да 
стане посланик в Багдад.

Една закъсняла 
заплаха

Преди да напусне Афганис-
тан, Халилзад проведе послед-
на битка с администрацията. 
Тя показа някои схващания в 
американското правителство 
спрямо ролята на Пакистан в 
подкрепа на талибаните, де-
ликатна тема с оглед на това, 

че администрацията се опита 
да принуди пакистанския пре-
зидент ген. Первез Мушараф 
да сътрудничи.

В интервю по афганис-
танската телевизия Халил-
зад отбеляза, че пакистански 
журналисти наскоро са ин-
тервюирали висш талибански 
командир в Пакистан. Той 
постави под съмнение твърде-
нието на Пакистан, че не знае 
местонахождението на висши 
талибански командири – съм-
нение, което не беше одобрено 
във Вашингтон, където адми-
нистрацията винаги е смята-
ла, че ген. Мушараф прави 
това, което е по силите му.

Халилзад запита: 
“Как може телевизионна 
станция да осъществи 
контакт с тях, а разуз
навателната служба на 
една държава, която раз
полага с ядрени бомби и 
много охранителни и во
енни сили, да не може?”

Пакистанските власти пуб-
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лично изобличиха твърдения-
та на Халилзад и отрекоха, че 
са укривали талибански лиде-
ри. Но Халилзад изтъкна също 
нарастващото отчуждение 
между американските служби 
в Кабул и тези в Исламабад.

Грениър казва, че когато е 
бил шеф на базата на ЦРУ в 
Исламабад, през 2002 г. въ-
просът за избягалите талибан-
ски лидери постоянно е бил 
обсъждан с висши служители 
на пакистанското разузнава-
не. Той си спомня: “Не постиг-
нахме резултати. И на мен ми 
беше ясно, че това не е просто 
лош късмет.”

Пакистанците са подкре-
пяли талибаните през 90-те 
години на ХХ в. като реакция 
срещу един съюз на север-
ноафганистански команди-
ри, подкрепен на свой ред от 
Индия, яростен противник на 
Пакистан. Освен това пакис-
танските власти нямаха дове-
рие на Карзай.

Грениър решава, че Пакис-
тан няма да направи нищо 
по въпроса с талибаните и за 
това казва, че ги е убедил да 
се съсредоточат върху залавя-
нето на членове на “Ал Кай-
да”, които, както той казва, 
представляват много по-голя-
ма заплаха за САЩ.

Халилзад, американски 
военни служители и други 
членове на администрацията 
твърдят, че талибаните преко-
сяват границата откъм Пакис-
тан, влизат в Афганистан и 
убиват американски войници 
и помощен персонал. Халил-
зад казва: “Колеги от Вашинг-
тон на различни нива не за-
белязаха, че проблемът беше 
убежището и че този проблем 
беше важен.”

Но чак през 2006 г., когато 
разпореди проучване за бъ-
дещето на Афганистан, Буш 
упорито притисна ген. Муша-
раф по въпроса с талибаните. 
По-късно Буш сподели на съ-

ветниците си, че се опасява, че 
“старите ученически връзки” 
между Пакистан и талибаните 
все още продължават въпреки 
уверенията на генерала. Един 
висш американски командир 
каза: “Пакистанците си под-
сигуряват залозите.”

Той допълни: “Те не са си-
гурни, че ще останем. А ако си 
отидем, талибаните са следва-
щият най-добър избор.”

Така в края на 2005 г. тали-
банските лидери останаха да 
се крият в Пакистан, чакайки 
подходящ момент да прекосят 
границата. Скоро щяха да го 
получат.

Пророческо 
предупреждение 

През септември 2005 г. 
министрите на отбраната от 
НАТО се събраха в Берлин, за 
да обсъдят и изпълнят плано-
ве за войски на НАТО, които 
да поемат сигурността в непо-
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стоянния афганистански юг. 
Това беше най-амбициозната 
от “външните” операции в ис-
торията на НАТО. В цяла Ев-
ропа лидерите бяха загрижени 
дали ще получат подкрепата 
на държавите си. Тогава аме-
рикански военни поднесоха 
изненада.

Те съобщиха, че Пентаго-
нът обмисля да изтегли от Аф-
ганистан 3000 войници, или 
20%, от американските сили 
там.

Генералният секретар на 
НАТО Яп де Хоп Схефер каза, 
че е споделил опасението си 
пред Ръмсфелд, че едно час-
тично изтегляне на америка-
нците ще разубеди останалите 
да изпратят войски.

В края на краищата пла-
нираното съкращение на вой-
ската бива преустановено, но 
главно защото командирът на 
сухопътните войски на САЩ 
по това време генерал-лейте-
нант Карл У. Айкънбъри из-
тъква, че талибаните се завръ-
щат и че е необходимо да се 
разположат войски на изток, 
които да се опитат да ги спрат. 
Но изявлението изпраща сиг-
нал за колеблив американски 
ангажимент.

Ген. Айкънбъри казва: 
“Афганистанците все 
още се съмняваха, че ще 
останем. Светът ги е из
оставял и преди.”

За да лансират новите се 
мисии у дома, британските, 
холандските и канадските вла-
сти обрисуваха назначенията 
в Афганистан като безопасни 
и по-добри от изпращане на 
войски в Ирак. Германия и 
Италия предотвратиха изпра-
щането на техни сили на бой-
ни мисии в опасни територии. 
Тези региони бяха оставени за 
американци, канадци, британ-
ци и холандци.

Три месеца след обявява-
нето на предложеното военно 
изтегляне Белият дом съкрати 
с една трета помощта за Афга-
нистан. 

Райс каза, че повечето от 
парите, отделени за Афганис-
тан предишната година, не 
са били похарчени. Тя каза: 
“Имаше проблем с усвояване-
то.”

Нюман, по това време по-
сланик, твърди, че се е въз-
противил на решението.

Дори и така, според про-
учване на Конгресната изсле-
дователска служба американ-
ската помощ за Афганистан е 
намалена с 38%, от 4.3 мили-
арда долара за финансовата 
2005 г. на 3.1 милиарда дола-
ра за финансовата 2006 г.

От февруари 2006 г. Ню-
ман е убеден, че талибаните 
ще планират внезапни напа-
дения и предупреждава свои-
те началници.

Нюман, който подаде 
оставка от Министер
ството на външните ра
боти на САЩ през юни, 
си спомня: “Имах чув
ството, че за Вашинг
тон нещата изглеждат 
прекалено розови. Бях 
обезпокоен.”

Предупреждението на 
Нюман се оказва проро
ческо. През пролетта на 
2006 г. талибаните про
веждат найголямото 
си нападение от 2001 г. 
насам – атакуват бри
тански, канадски и хо
ландски войски в Южен 
Афганистан.

Стотици талибани се 
струпват на юг, организират 
атентати на контролно-про-
пускателни пунктове, убиват 
служители и изгарят учили-
ща. Самоубийствените атен-
тати се увеличават петкратно 

– 136. Удвоява се и броят на 
уличните атентати. През 2006 
г. загиват 191 американски и 
натовски войници, или с 20% 
повече от жертвите през 2005 
г. За първи път, статистически 
погледнато, се оказва, че да 
служи в Афганистан за амери-
канец е също толкова опасно, 
колкото в Ирак.

Нюман споделя, че докато 
камикадзетата идвали от Па-
кистан, повечето талибански 
бойци в Южен Афганистан 
били афганистанци. Залове-
ни бунтовници казват, че са 
вдигнали оръжие или защото 
местният управител е насър-
чил бунтовническа шайка, 
или поради бездействието 
на корумпирани служители, 
или защото семействата им се 
нуждаели от пари.

След съкращаването на по-
мощта през 2006 г. САЩ пла-
нират да осигурят 9 милиарда 
долара помощ за Афганистан 
през 2007 г., два пъти повече 
от която и да е година от 2001 
г. насам.

Въпреки предупрежде
нията на Нюман Халил
зад и военни служители 
за активизирането на 
талибаните Райс казва: 
“Няма съмнение, че хо
рата се изненадаха, че 
талибаните успяха да се 
прегрупират и да се вър
нат като голяма, добре 
организирана сила.”

Разделение около 
стратегията

През юли 2006 г. НАТО офи-
циално пое отговорността за без-
опасността в цял Афганистан. За 
американците и европейците 
НАТО е съюзът, който спечели 
студената война. За афганиста-
нците НАТО е едно повече от 
странно ново съкращение. И 
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НАТО, и американците се разде-
лят относно стратегията.

Несъгласието е показано 
ясно на стената на офиса на 
ген. Дан К. Макнийл, главноко-
мандващия армията на НАТО 
в Афганистан, където той дър-
жи таблица с жълти и чер-
вени блокчета. Всяко блокче 
показва ограниченията, които 
националните правителства са 
определили за своите сили под 
негово командване. Червените 
блокчета показват задача, коя-
то определената държава няма 
да осъществи, като например 
залавяне на талибани или ли-
дери на „Ал Кайда”. Жълтите 
блокчета показват мисии, ко-
ито държавите са склонни да 
обмислят след до-
питване до техните 
столици за одобре-
ние.

Във Вашингтон 
властите се оплак-
ват, че държавите 
от НАТО не жела-
ят да поемат необ-
ходимите рискове 
и жертви, за да се 
противопоставят 
на талибаните. В 
Европа пък вла-
стите се оплакват, 
че САЩ не се кон-
центрират върху 
възстановяването, 
и обвиняват аме-
риканските сили, 
че организират въздушни ата-
ки срещу талибаните, които 
вземат голям брой цивилни 
жертви и настройват афганис-
танците срещу Запада. 

Неминуемо се задава спор 
какво се случи с победата в 
Афганистан от 2001 г.

Робърт Д. Блекуил, който в 
Съвета за национална сигур-
ност е отговарял за политика-
та спрямо Афганистан и Ирак, 
казва: „Разрушаването на убе-

жището на „Ал Кайда” в Аф-
ганистан беше необикновено 
стратегическо постижение... 
Но навярно положението, в 
което сме сега, бе неизбежно, 
независимо от това дали САЩ 
бяха заминали за Ирак или 
не. Щеше да се изправим пред 
тази дълга война в Афганис-
тан дотолкова, доколкото ние 
и афганистанското правител-
ство не можахме да осъщест-
вим сериозно икономическо 
възстановяване в провинци-
ята и да елиминираме сигур-
ните убежища на талибаните 
в Пакистан.”

Но Хенри Кръмптън, бивш 
служител на ЦРУ, който е изи-
грал ключова роля при изгон-

ването на талибаните и е ста-
нал ръководител на отдела за 
борба срещу тероризма към 
Министерството на външните 
работи на САЩ, казва, че спе-
челването на война като тази 
в Афганистан изисквало аме-
риканските военни да „влязат 
на местно ниво и да отговорят 
на нуждите на хората, като по 
този начин вражеските сили 
няма да могат да дойдат и да 
се възползват”.

Той добавя: „Това са прин-
ципите на борбата с бунтов-
ничеството и ние някак си ги 
забравихме или никога не сме 
ги знаели.” И допълни: „САЩ 
имат 11 авионосни съедине-
ния, но все още нямаме екс-
педиционни невоенни сили от 
вида, който е необходим, за да 
се спечели подобна война.”

Той казва: „Ние живеем в 
миналото.”

Сред някои настоящи и би-
вши служители се проявява 
единомислие относно това, 
че едно по-последователно и 
убедително усилие от страна 
на САЩ е можело да попречи 
на прегрупирането на талиба-
ните и ръководството на „Ал 

Кайда”. 
Ген. Джеймс 

Л. Джоунс, пен-
сиониран амери-
кански офицер и 
бивш върховен 
главнокоманд -
ващ на НАТО, 
казва, че Ирак е 
накарал САЩ „да 
изпуснат топката 
от очи” в Афга-
нистан. Той пре-
дупреждава, че 
последствията от 
един неуспех „ще 
са също толкова 
сериозни в Афга-
нистан, колкото 
ще са и в Ирак”.

Той казва: „Символично 
това е по-голям епицентър 
на тероризъм, отколкото 
Ирак. Ако не успеем в Аф-
ганистан, вие изпращате 
много ясно послание на 
терористичните организа-
ции, че САЩ, ООН и 37-те 
държави с войски в района 
могат да бъдат победени.”

Превод:  
Николина Ангелова

“ Във Вашингтон властите се 
оплакват, че държавите от 
НАТО не желаят да поемат 

необходимите рискове и жертви, за 
да се противопоставят на талиба-
ните. В Европа пък властите се оп-
лакват, че САЩ не се концентрират 
върху възстановяването, и обвиня-
ват американските сили, че органи-
зират въздушни атаки срещу тали-
баните, които вземат голям брой 
цивилни жертви и настройват аф-
ганистанците срещу Запада. 



��

Гледна точка

Робърт Ротбърг

САЩ и НАТО са на път да 
загубят войната в Афганистан 
с бунтовните и възстановили 
се талибани. Лишени от дос-
татъчно количество оръжие 
и войници, обединените сили 
се провалят при залавянето 
и удържането на талибаните, 
особено в южните части на 
страната. Освен това реша-
ващата битка за спечелване 
на сърцата и вниманието на 
пущуните също е на път да 
бъде изгубена. Само бързото 
осигуряване на безопасност, 
пътища, електричество, обра-
зователни и здравни услуги 
може да спре призива на въ-
зобновените и възстановени 
талибани. Спешно са необхо-
дими повече войски и повече 
средства за възстановяване на 
важни учреждения.

 Наркотрафикът подпомага 
талибаните и тлъстите прихо-
ди от мак и опиум отчасти са 
причината за активизирането 
на бойците. В действителност 
в световен мащаб Афганистан 
осигурява около 90% от опи-
ума и почти всичкия хероин, 
който се пласира в Европа. 
Едно изследване на отдела за 
борба с наркотиците и прес-

тъпността към ООН прогнози-
ра рекорден добив на опиумен 
мак през 2007 г., без да се за-
бравя изключително добрата 
реколта от 2006 г. 

За да ограничат възмож-
ността на талибаните да ку-
пуват оръжие, да плащат на 
войници и да си осигуряват 
подкрепата на селските жи-
тели, САЩ и НАТО трябва да 
прекъснат гръбнака на търго-
вията с наркотици вътре и из-
вън Афганистан. Да се разчита 
на изкореняване – защитното 
средство, което се практикува 
в момента – е глупаво и разто-
чително. Изкореняването на 
реколтата, както и пръскането 

с хербициди имат ограничен 
на местно ниво ефект. Това, 
което е необходимо, е един 
радикално нов, базиран на 
стимула метод, който да оси-
гури на фермерите по-добри 
приходи от други култури.

Много афганистански служ-
би са насърчавали фермерите 
да отглеждат шафран или ба-
деми вместо мак. Единствена-
та възможна култура замес-
тител обаче е житото, важна 
суровина за афганистанците. 

Понякога и то е дефицитно. 
Ако Западът гарантира ви-
соки пазарни цени на жито-
то в следващите 10 години и 
установи прозрачен метод за 
закупуване на неограничени 
количества жито от афганис-
танските фермери посред-
ством официална пазарна 
система, има вероятност аф-
ганистанските фермери по-
степенно да преминат от от-
глеждане на опиумен мак към 
отглеждане на жито. Освен 
това те биха могли да консу-
мират житото, което е в изли-
шък. Още повече гарантира-
нето на висока цена за житото 
вероятно ще струва по-малко, 

отколкото милиардите, отде-
лени за изкореняване. Също 
така това би сложило директ-
но в джобовете на фермерите 
повече пари, отколкото макът, 
и едновременно с това би пре-
установило дейността на по-
средници и трафиканти.

Създаването на подобна 
схема е единственият начин да 
се подкопаят призивите на та-
либаните. Унищожаването на 
войските им с конвенционал-
ни военни средства ще остане 

Загуба на войната в Афганистан

“ Ако Западът гарантира високи па-
зарни цени на житото в следващи-
те 10 години и установи прозрачен 

метод за закупуване на неограничени 
количества жито от афганистанските 
фермери посредством официална пазарна 
система, има вероятност афганистан-
ските фермери постепенно да преминат 
от отглеждане на опиумен мак към от-
глеждане на жито.
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невъзможно без ограничава-
нето на потока от хора и оръ-
жие от помощните бази на та-
либаните в Пакистан. Все още 
не е ясно дали пакистанските 
разузнавателни служби са го-
тови да възпрепятстват тали-
баните по този начин. НАТО 
има прекалено малко войски 
и прекалено малко добро раз-
узнаване, за да се справи без 
помощта на Пакистан или без 
ограничения в паричните ре-
сурси на талибаните, осигуре-
ни от наркотиците. В много 
граждански войни е важно 
спечелването на доверието и 
съдействието на обсаденото 
цивилно население. В Афга-
нистан подкрепяното от САЩ 
правителство на президента 
Хамид Карзай има прекалено 
малък прогрес в тази посока. 
70% от всички афганистански 
сфери на дейност все още из-
ползват генератори, поради 
това те могат да функциони-
рат по няколко часа на ден. 
Има малко централно генери-
рано електричество, запасите 
от питейна вода са оскъдни, 

пътищата все още са осеяни 
с дупки и са лоши, работни-
те места са дефицит, възмож-
ността за образование остава 
ограничена, а здравните гри-
жи са на ниско равнище. И 
най-вече провинцията и гра-
довете са все по-несигурни.

Вярно е, че бяха проведе-
ни избори и че парламентът, 
представлявайки цялата стра-
на, често е ограничавал сила-
та на изпълнителната власт. 
Вярно е, че части от Кабул 
процъфтяват благодарение 
на международната дейност. 
Също е вярно, че райони в Се-
верен Афганистан са мирни и 
реагират добре на сериозните 
усилия на мисиите на НАТО.

По-гъсто населеният и до-
миниран от пущуните юг обаче 
е все по-войнствено настроен. 
Това е всепоглъщащото предиз-
викателство за силите на НАТО 
и САЩ. Тези сили трябва да по-
кажат, че могат да спрат търго-
вията с наркотици, че могат да 
предотвратят движението на 
талибани през пакистанската 
граница и че могат да изгонят 

талибаните от сигурните им 
убежища в южните провинции. 
И преди всичко те трябва да 
започнат да печелят доверието 
и съдействието на гражданите 
посредством постоянни добри 
дела и като показват, че силите 
на НАТО са на юг, за да оста-
нат. Нито един афганистанец 
не вярва в това.

Победата в Афганистан е 
трудно изпълнима задача. Тя 
ще разчита на по-силно афга-
нистанско правителство и по-
мощ отвън, една съгласувана 
борба срещу наркотиците и 
една ясна демонстрация пред 
афганистанските жители от 
селото, че НАТО ще победи. 
В противен случай талибани-
те ще си играят със страховете 
на хората и ще добият сила в 
сблъсъка на интереси с една 
отслабена НАТО.  

Робърт Ротбърг е директор 
на Програмата по вътрешно-
държавни конфликти в Учили-
щето по управление “Кенеди” 
и е президент на Фондацията 
за световен мир.

“ Това е всепоглъ-
щащото  предиз-
викателство за  

силите на НАТО 
и САЩ. Тези сили 
трябва да покажат, 
че могат да спрат 
търговията с нар-
котици, че могат 
да предотвратят 
движението на та-
либани през пакис-
танската граница 
и че могат да изго-

нят талибаните 
от сигурните им 
убежища в южните 
провинции. И пре-
ди всичко те тряб-
ва да започнат да 
печелят доверието 
и съдействието на 
гражданите посред-
ством постоянни 
добри дела и като 
показват, че силите 
на НАТО са на юг, за 
да останат. 
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Станимир Иванов 

Терминът салафизъм (от арабското салаф 
– предци) се прилага за обозначаване на въз-
гледите на мюсюлманските мислители, които 
призовават за следване на идеите и практики-
те на „праведните предци” (ас салаф ас салих) 
и за уповаване на Корана и Сунната като на 
единствените автентични основи за воденето 
на чист мюсюлмански живот. Салафитите под-
чертават важността от прилагането на иджти-
хад (авторитетното лично мнение на мюсюл-
мански богослов по даден теологичен проблем 
или юридически казус) и се противопоставят 
на придържането към установени порядки и 
на конформизма към съществуващи традици-
онни интерпретации и институции.

Обикновено за „праведните предци” са соче-
ни първите три поколения мюсюлмани и спод-
вижниците на пророка Мухаммад. Салафитите 
разглеждат техните хадиси (предания) за жи-
вота и думите на Мухаммад и техния начин на 
живот като притежаващи абсолютен авторитет - 
още повече че непосредствено сред този най-ра-
нен етап от историята на исляма в него започват 
да навлизат редица „греховни нововъведения” 
(бида), които според салафитите довеждат до из-
опачаването на ислямското учение.

Като цяло салафитите се противопоставят 
на суфизма и шиизма, които според тях също 
притежават твърде много нововъведения и 
дори елементи на многобожие. Последователи-
те на салафизма отделят голямо внимание на 
ритуалното изразяване на своите убеждения не 
само по време на отслужването на молитвите, 
но и във всеки момент от ежедневния живот – 
много от тях използват само три пръста, дока-
то се хранят, пият една чаша вода на три паузи, 
държейки я с дясната ръка, внимават дрехите, 
които носят, да не са  къси и да показват тяло-
то – така те се стремят да се придържат плътно 
към примера на пророка Мухаммад и неговите 
сподвижници и превръщат своята религия в 
част от ежедневните си дейности.

Важни фигури за оформянето на салафит-
ските възгледи са основателят на ханбалитска-
та школа Ахмад ибн Ханбал (поч. 855) и Ибн 
Таймия (1263 – 1328). През Средновековието 
първият от двамата особено пламенно защита-

ва възгледите си, че единственият авторитет, с 
който мюсюлманите трябва да се съобразяват, 
е този на Корана и Сунната и че Коранът може 
да бъде тълкуван само от Сунната. От своя 
страна Ибн Таймия, който в днешно време е 
свързван и с уахабизма (традиционалистко-
реформаторско учение, зародило се през ХVІІІ 
век на територията на Арабския полуостров), 
искрено желаел да стане свидетел на завръща-
нето на мюсюлманите към корените на исляма, 
който според него постоянно бил изопачаван 
и изменян от различните религиозни школи 
и нововъведения. В редица от своите трудове 
той отделя специално внимание на различни-
те нововъведения (бида) в исляма, към които 
наред с гръцките философски учения и култо-
вете към светците той отправя изключително 
пламенна и задълбочена критика. Характерно 
за възгледите на Ибн Таймия е, че според него 
консенсусът (иджма) на мюсюлманската общ-
ност няма никаква стойност, ако не се уповава 
единствено на Корана и Сунната. Неговият на 
пръв поглед фундаменталистки подход обаче 
не му пречил често да си служи с аналогията 
(кияс) и аргументите за общото благо (масла-
ха), при условие че и двете се основават върху 
Корана и Сунната. Ибн Таймия бил убеден, че 
само подобно завръщане към корените на вя-
рата можело да помогне на разединената мю-
сюлманска общност да се обедини отново. 

През ХІХ век известните ислямски рефор-

Салафизъм
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матори Джамал Ад Дин Афгани (1839 – 1897), 
Мухаммад Абду (1849 – 1905) и Рашид Рида 
(1865 – 1935) са сред най-силно ангажираните  
личности в оформянето на чертите на модер-
ния салафизъм, като Абду е човекът, поставил 
неговите широки интелектуални основи. Ра-
ботейки първо в изгнание, а след това и като 
главен мюфтия на Египет той оформя свето-
гледа на поколения мюсюлмански интелекту-
алци. Теологичното ядро на неговите възгледи 
е наблягането на доктрината за единобожието 
(таухид), чрез която  се препотвърждава един-
ността на Бога и ненакърнимата цялост на Не-
говото послание към хората. Според него пра-
вилното разбиране за единобожието е основата 
за демонстрирането на съвместимостта между 
исляма и науката, както и между вярата и разу-
ма. В съответствие с принципите на салафизма 
Абду е яростен противник на спиращия потока 
на човешката мисъл традиционализъм и на-
трупаните с течение на вековете привнасяния 
в религията. Той бил убеден, че мюсюлманите 
не трябва да се впускат в пряко противопоста-
вяне на властта на империалистическите стра-
ни, понеже по-скоро имало крещяща нужда от 
вътрешна ислямска реформа, като за ключови 
елементи за нейното постигане Абду посочва 
образованието и просветителската дейност. 
Той става инициатор на предприемането на 
редица образователни реформи, а трудовете, 
които пишел, се четели от широк кръг мюсюл-
мански интелектуалци. 

След смъртта на Абду Рашид Рида става най-
видният международен изразител на салафит-
ските възгледи, като е изключително активен 
в областта на организирането на панислямист-
ки конгреси, а след разпадането на Османска-
та империя през 1924 година и в дейностите, 
свързани със създаването на нов арабски хали-
фат. Първоначално той се придържа към про-
западната линия на поведение на Мухаммад 
Абду, но след края на Първата световна война 
като реакция срещу установяването на пряко 
европейско управление над много от арабските 
страни той възприема антизападна позиция.

   Един от основните въпроси, на който съвре-
менните салафити отделят особено внимание, 
тъй като осъзнават, че мюсюлманската сила и 
влияние са в относителен упадък в сравнение 
с тези на Запада, е въпросът за отношението 
между исляма и съвремието. Целта на салафи-
тите е да превърнат исляма в динамична сила 
в съвременния свят. Модерните салафити се 

обръщат към класическите теми: призив за за-
връщане към Корана и Сунната, отхвърляне на 
средновековните авторитети и потвърждаване 
на необходимостта от полагането на иджтихад. 
В съвременния контекст това включва набля-
гане на съвместимостта между вярата и разу-
ма и на исляма със съвременната наука. Също 
така съдържа в себе си и призив за морална 
социална реформа.

Всъщност в процеса на своето развитие са-
лафизмът се озовава уловен между две проти-
воречащи си една на друга насоки на развитие 
на ислямската общност: насока към вестерни-
зация, чиито привърженици искат да бъдат 
възприети западният секуларистичен модел на 
управление и традиционалистка насока, чиито 
последователи се придържат към разбирани-
ята на някоя от четирите сунитски юридико-
богословски школи. Стремейки се да предло-
жи трета алтернатива, салафизмът отхвърля 
ширещите се през ХІХ и ХХ век представи, че 
вратата за иджтихад е затворена някъде през 
Средновековието. Според салафитите иджти-
хадът би трябвало да е позволен при всички 
аспекти на човешките взаимоотношения, ос-
вен ако в Корана или Сунната има конкретен 
отговор на поставения въпрос. Също така са-
лафитите призовават към обединяване на ин-
терпретациите на шериата посредством при-
лагането на два основни принципа. Първият е 
принципът на общото благо (маслаха), който 
се третира като един от източниците на ислям-
ското право. Вторият принцип е съчетаването 
(талфик), чрез който за интерпретирането на 
религиозно предписание по въпроса за отно-
шенията между хората, отсъждащият не тряб-
ва да се съобразява само с една от сунитските 
юридико-богословски школи, но може да при-
бегне до интерпретацията на която и да било 
от тези школи. 

Към края на двадесети век терминът салафи-
зъм започва да се отнася за съвсем различен вид 
дейност – тази на екстремистките терористични 
организации. При зараждането на идеологията 
на екстремистките терористични организации 
за воденето на джихад срещу мюсюлманските 
общества и секуларизма тя започва с подобен на 
салафитския призив за завръщане към чистота-
та на вярата, така както са я живеели праведните 
предци. При по-късното развитие на това посла-
ние от различни активисти обаче ударението се  
поставя върху насилствените методи, а не на ин-
телектуалните усилия.   
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Д-р Мохд Абуаси

Посока - Судан

Да се отправи към Судан е 
една от възможностите, които 
стоят пред Осама.* Причина-
та, поради която изборът пада 
именно върху Судан, е не само 
че страната ще бъде база за 
нови политически планове, но 
и защото Бен Ладен е слушал 
много за тази страна, за която 
ислямистите говорят, че с охо-
та приема исляма като цяло и 
наред с това има тенденции 
към установяване на ислямска 
държава. Бен Ладен решава, 
че може да предложи нещо на 
тази страна посредством връз-
ките си и търговските си въз-
можности в Саудитска Арабия 
и държавите от Залива. Не 
бива да се пропуска и фактът, 
че Судан ще предостави на Бен 
Ладен убежище, което вече не 
е по силите на Афганистан.

В края на 1991 г. Осама 
заминава за Судан тайно с 
чартърен полет. Някои от съ-
мишлениците му заминават 
по същото време с него, дока-
то други се присъединяват по 
други линии. Суданското пра-
вителство го приветства и се 
опитва да му помогне при ус-
тановяването, но Осама няма 
нужда от материална подкре-
па, тъй като авоарите му са 
все още под негов контрол и 
той успява да прехвърли част 
от активите и материалната 
си база от Саудитска Арабия 
в Судан. Бен Ладен не успява 
да даде своя дан във военна-

та дейност, но затова пък по-
мага за изграждането на пъ-
тища и редица съоръжения, 
най-известното сред които е 
магистралата, свързваща Хар-
тум с Бур Судан. Въпреки че 
напуска Саудитска Арабия по 
твърде необичаен начин и че 
по време на престоя си в Аф-
ганистан е обект на опити за 
покушение, Бен Ладен не за-
ема враждебна позиция спря-
мо саудитското правителство 
и запазва добрите си отноше-
ния с влиятелни личности и 
крупни търговци в страната. 
Подобна политика от негова 
страна се оказва изключи-
телно плодоносна, тъй като 
благодарение на нея Осама 
успява да убеди голям брой 
бизнесмени да подпомогнат 
Судан и да инвестират в тази 
страна. Отношения от подо-
бен характер са съпътствани с 

неколкократни предложения 
от страна на саудитските вла-
сти Бен Ладен да се завърне в 
родината, като му се предос-
тавят всички гаранции. Осама 
обаче никога не приема тази 
идея.

Вниманието, което се об-
ръща на Бен Ладен, се увели-
чава чувствително през 1992 
г., когато е наредено да бъдат 
замразени авоарите му. Не 
след дълго случаят “Осама” 
се превръща в особено важен 
проблем сред задачите пред 
американските тайни служби. 
Този проблем започва да зае-
ма постоянно място в отноше-
нията между американците и 
саудитските власти. Оттам на-
тискът върху Осама да се за-
върне в родината се засилва. 

Саудитските власти се оп-
итват да изнудват и притис-
кат неговите съратници, за 
да се доберат до него, но без 
резултат. След като през 1994 
г. за саудитското правителство 

Създаването на “Ал Кайда”

*  Продължение от бр. 10 на 2007 г.  

В Судан Бен Ладен не успява да даде своя дан във военната дейност, но 
затова пък помага за изграждането на пътища и редица съоръжения, най-
известното сред които е магистралата, свързваща Хартум с Бур Судан.
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става ясно, че Бен Ладен едва 
ли ще се върне, крал Фахд от-
нема гражданството на Оса-
ма. Говори се, че Бен Ладен 
хвърля акта си раждане, като 
казва, че властите не могат да 
се държат с него сякаш е техен 
слуга. Събитията, свързани в 
лишаването на Осама от сау-
дитско гражданство, съвпадат 
със събитията, които се раз-
играват вътре в самото крал-
ство. На свой ред Бен Ладен 
следи внимателно какво става 
в страната. Ислямското тече-
ние излага своите искания за 
реформи. Създава се Комисия 
за защита на законните права 
на гражданите, но кралската 
фамилия предприема кампа-
ния срещу комисията, включ-
ваща множество арести на 
създателите и сътрудниците 
на комисията, още преди тя да 
е започнала своята дейност от 
Лондон. Тези събития, на ко-
ито става свидетел Осама от-
вън, го подтикват да предпри-
еме първата явна инициатива 
спрямо саудитското правител-
ство, като това става факт в 
самото начало на 1994 г. След 
издаването на заповедта за от-
немането на гражданството му 
Бен Ладен решава да действа 
явно, като инициативите му 
довеждат до създаването на 
Асоциация за съвет и рефор-
ми (насийха у ислах).

Когато Бен Ладен и съмиш-
лениците му стават свидетели 
на кампанията, подета срещу 
комисията за защита и ней-
ните основатели, всички еди-
нодушно решават, че в случая 
е нужно да се създаде алтер-
нативна на тази организация. 
Наследилата унищожената 
комисия е наречена Асоциа-
ция за съвет и защита на за-
конните права. Осама няма 
представа, че комисията ще 
бъде възстановена и ще под-

нови дейността си в Лондон. 
Приближените на Бен Ладен 
го убеждават да избере друго 
име за организацията си, за-
щото комисията се е появила 
първа на бял свят и следо-
вателно правото е на нейна 
страна. Тогава именно се поя-
вява наименованието Асоциа-
ция за съвет и реформи. Орга-
низацията започва да издава 
декларации, но от свое име, 
а не лично от името на Осама 
бен Ладен, като наред с това 
отваря врати и нейният офис 
в Лондон, за чийто отговор-
ник е назначен Халед ал Фа-
уаз. Нужно е да се отбележи, 
че декларациите, издадени от 
асоциацията, използват език, 
различен от този в последните 
изявления на Бен Ладен. Също 
така е важно да се спомене, че 
до този момент Бен Ладен не 
призовава към свалянето на 
режима в Саудитска Арабия, а 
само към политически и соци-
ални реформи.

В периода, в който Бен Ла-

ден се установява трайно в 
Судан, страната се превръща 
в основна дестинация за мно-
го от пионерите в ислямското 
движение, журналисти и аген-
ти на тайните служби на САЩ 
и някои арабски страни. През 
този период Осама поддържа 
връзка с духовниците, пропа-
гандаторите и търговците въ-
тре в Саудитска Арабия, както 
и с някогашните си братя по 
оръжие във войната в Афга-
нистан, както с тези, остана-
ли в Пакистан и Афганистан, 
така и с онези, завърнали се в 
арабските страни.

Специалните 
отношения с 

египетския „Джихад”

По време на престоя си в 
Судан Бен Ладен заздравява 
връзките си с много ислямски 
организации в целия ислям-
ски и арабски свят. Изглежда, 
че това е период, в който “Ал 
Кайда” се разширява в свето-
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вен мащаб. Идеята за създа-
ването на въоръжена групи-
ровка, обхващаща членове от 
различни страни, привлича 
много хора по време на вой-
ната в Афганистан, но едва в 
Судан това се реализира. По 
това време Бен Ладен заздра-
вява връзките си с въоръже-
ните групировки, действащи в 
арабския свят. Специални от-
ношения той поддържа с егип-
тяните и най-вече с членовете 
на организацията „Джихад”. 
Именно те представляват 
гръбнака на “Ал Кайда” вед-
нага след нейното създаване. 
Между тези първи членове са 
Абу Убейда Баншири (истин-
ското му име е Али Рашиди и 
е бивш полицай) и Абу Хафс 
Мисри (Мохамед Атиф), Сайф 
Адел, Сайф Ислям Мисри и 
Салим Мисри. Бен Ладен се 
повлиява и от теоретиците на 
„Джихад” начело с д-р Фадл 
(Сайед Фадл Имам) и Айман 
Зауахири, който впоследствие 
оглавява „Джихад”.

Бен Ладен установява ва-
жни отношения и с „Гамаа 
Исламия” под ръководството 
на шейх Омар Абдул Рахман. 
Твърди се, че много от дей-
ците в ръководството на тази 
организация са работели в 
компаниите на Бен Ладен в 
Судан. За Мустафа Хамза, кой-
то е една от основните фигури 
в „Гамаа Исламия”, се твърди 
същото. Той е главният орга-
низатор на неуспешния опит 
за покушение над Хосни Му-
барак в Адис Абеба. 

Наред с това Бен Ладен се 
сближава и с Ислямската въ-
оръжена група в Алжир. Един 
от основателите на групиров-
ката е Кари Саид, който преди 
това е бил член в Съвещател-
ното събрание на “Ал Кайда”. 
Още от времето, когато участ-
ва в джихада в Афганистан, 

той се ползва с голямо уваже-
ние и доверие. Кари Саид съз-
дава първото ядро на алжир-
ската групировка, след като се 
е завърнал тайно в страната и 
е успял да убеди салафитите 
да се обединят с организации, 
водещи джихад, и афганиста-
нците. През 1992 г. е арестуван 
и лежи в затвор в Източен Ал-
жир. Заедно с други затворни-
ци през 1994 г. успява да избя-
га и участва във включването 
на голяма група от Ислямския 
фронт за спасение към Въоръ-
жената ислямска група. Убит е 
в битка в Батина.

Бен Ладен съумява да съз-
даде добри отношения и с ли-
бийците, взели дейно участие 
във войната в Афганистан. 
Впоследствие през 1995 г. те 
сформират Войнстващата ли-
бийска организация. В края 
на 1995 г. е предизвикан гне-
вът на някои от нейните чле-
нове, организацията им се 

изтегля от Судан в отговор на 
искане от страна на правител-
ството там. Либийският лидер 
Муамар Кадафи упражнява 
силен натиск върху кабине-
та на Башир с цел да бъдат 
предадено ръководството на 
Войнстващата организация. 
Башир решава да заеме сред-
на позиция по въпроса – той 
не предава ръководството на 
либийската държава и се за-
доволява с това да даде на 
бойците отсрочка да напус-
нат Судан, като заплашва, че 
всички, останали в страната, 
ще бъдат предадени на Када-
фи. Бен Ладен предлага пари 
на съгласилите се да напуснат 
Судан, плаща им билетите и 
част от тях се устройват във 
Великобритания. Бен Ладен 
не пропуска и представители-
те на салафитското движение, 
зовящо за джихад, в Тунис.

По време на престоя на Бен 
Ладен в Судан се случват ва-

След събитията в Сомалия и Рияд престоят на Бен Ладен в Судан 
създава много проблеми на правителството, тъй като то е подло-

жено на силен натиск както от САЩ, така и от арабските страни, 
които настояват Судан да предаде Осама или да го прогони извън 

пределите на страната.
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жни събития, които се свърз-
ват с неговото име: събитията 
в Сомалия и Йемен и експло-
зията в Рияд.

Събитията, случили се в 
Сомалия, са добре известни. 
Атентатите са извършени от 
малък отряд, воден от група, 
получила подготовка в трени-
ровъчните лагери в Афганис-
тан. Тази група е участвала 
в подобни атаки срещу аме-
риканците. Що се отнася до 
събитията в Йемен, когато са 
убити няколко американци в 
един от хотелите в Аден, слу-
чаят е потулен от йеменските 
и американските власти. Оса-
ма се гордее особено много с 
този атентат, въпреки че не го 
приписва директно на себе си, 
а на целия свой апарат.

 Много доказателства сочат, 
че групировката, която стои 
зад експлозията в Рияд през 
този период, е свързана с Оса-
ма. От своя страна той нито 
отрича наличието на подобна 
връзка, нито пък че е оказвал 
помощ за извършването на 
атаката. От друга страна, и в 
този случай той не приписва 
акцията на себе си. След всич-
ки атентати, включително и 
тези на 11 септември, Бен Ла-
ден определя собствената си 
роля като агитатор за такива 
атентати и никога не ги при-
писва на себе си.

След събитията в Сомалия 
и Рияд престоят на Бен Ладен 
в Судан създава много про-
блеми на правителството, тъй 
като то е подложено на силен 
натиск както от САЩ, така и 
от арабските страни, които 
настояват Судан да предаде 
Осама или да го прогони из-
вън пределите на страната. За 
известен период от време су-
данците успяват да издържат 
на оказвания им натиск, но не 
след дълго самите те започват 

да настояват арабските бойци 
от Афганистан да напуснат 
страната. Осама е наясно със 
ситуацията, в която е изпад-
нал Судан заради него. За-
почват да се чуват мнения, че 
може би е по-добре за всички, 
ако Бен Ладен напусне стра-
ната. 

Отново към Афганистан

Когато става ясно, че су-
данците вече не издържат на 
натиска, Осама започва да 
планира изтеглянето си. За 
да подготви напускането си, 
той се свързва със старите си 
другари - афганистанските 
муджахидини, и избира из-
между тях шейх Юнас Халис 
и шейх Джалаледин Хакани, 
които имат голямо влияние в 
района на Джалалабад. Това 
се случва преди влиянието на 
талибаните да се разрасне из-
вън Кандахар, по време, кога-
то областите са поделени меж-
ду различните групировки в 
Афганистан. След като Бен 
Ладен си осигурява убежище 
в Джалалабад, той се заема с 
подготовка на своето обгър-
нато в пълна тайна напускане 
на Судан. За целта е подгот-
вен частен самолет, който да 
транспортира Осама и част 
от съмишлениците му в Джа-
лалабад, където те ще бъдат 
посрещнати от двамата шей-
хове. След пристигането си в 

Афганистан Бен Ладен напис-
ва писмо до групировките в 
страната, с което ги уведомя-
ва, че се придържа към пози-
цията си за ненамеса в кон-
фликтите помежду им. Това се 
случва, преди талибаните да 
превземат Джалалабад, а впо-
следствие и Кабул. След прис-
тигането на Осама в страната 
събитията взимат драматичен 
развой – талибаните завземат 
Джалалабад, направен е опит 
да бъде похитен самият той и 
през ноември 1996 г. на бял 
свят излиза декларацията, ко-
ято обявява свещена война на 
американците. 

През ноември 1996 г. град 
Хабар е разтърсен от силна 
експлозия, която отнема жи-
вота на двадесет американски 
военни и ранява стотици дру-
ги. Бен Ладен не поема отго-
ворност за атентата, но изказ-
ването му е в същия стил като 
това, направено във връзка 
с експлозията в Рияд – той е 
само агитатор за подобни ак-
ции, но не стои зад тях. От 
своя страна саудитските вла-
сти се стремят да подведат под 
отговорност шиитски групи, 
подпомагани от Иран. Целта 
е Бен Ладен да се дискредити-
ра и изказванията му да не се 
приемат за истинни. Саудит-
ските власти все така избягват 
да приписват отговорността 
за атентатите на Бен Ладен до 
момента, в който след атента-

“ След пристигането на Осама в стра-
ната събитията взимат драматичен 
развой – талибаните завземат Джа-

лалабад, направен е опит да бъде похитен 
самият той и през ноември 1996 г. на бял 
свят излиза декларацията, която обявява 
свещена война на американците. 
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тите в Кения и Танзания един 
саудитски държавник заявява 
пред Франс прес, че причина-
та за скъсване на отношени-
ята с талибаните е, че дават 
убежище на издирваните за 
експлозията в Хабар. Според 
изказването въпросните лица 
принадлежат към групиров-
ката на Бен Ладен. Това изя-
вление, нито подобно на него 
не се чуват повече, а напротив 
– Саудитска Арабия се опитва 
да даде пълна сила на делото 
“Хани Саиг”, за който се твър-
ди усилено, че е от “Хизбула” 
и е отговорен за атентата в Ху-
бар.

Малко след експлозията 
в Хабар Осама прави първо-
то си изявление, озаглавено 
“Обявяване на джихад за про-
гонване на неверниците от 
Арабския полуостров”. Този 
път изявлението не е от името 
на Асоциацията за съвет и ре-
форми, а е лично от името на 
Бен Ладен. В него се заявява, 
че подобна ситуация, в която 
войските на неверниците са 
се разположили в Арабския 
полуостров, не е имало от вре-
мето на пророка. Изявление-
то е разпространено по факс и 
брошури, като в същото време 
се радва на голямо внимание 
от страна на медиите.

През този период саудитс-
кият посланик в Исламабад се 
опитва да окаже натиск вър-
ху Юнас Халис и Хакани, за 
да предадат Осама. Въпреки 
предложенията, които полу-
чават от Саудитска Арабия, 
двамата сподвижници на Бен 
Ладен са категорични в от-
каза си. Юнас казва, че дори 
животно да потърси тяхната 
закрила, ще му помогнат, а 
какво остава за човек, който 
жертва себе си и парите си в 
името на Аллах и свещената 
война в Афганистан.

Впоследствие талибаните 
завладяват областта, в която 
се подвизава Осама. Той е за-
познат с някои неща, свърза-
ни с движението им, тъй като 
Юнас Халис и Хакани са се 
присъединили към тях. Осама 
обаче няма никаква представа 
в каква ситуация ще се окаже, 
след като районът бъде завла-
дян от талибаните. Не мина-
ва много време и лидерът на 
талибаните Мола Омар изп-
раща делегация при Осама, 
която има за задача да уведо-
ми Бен Ладен, че движението 
им го счита за свой гост и се 
ангажира да го протектира. 
В замяна Мола Омар иска от 
Осама да преустанови всяка-
кви медийни изяви, тъй като 
по това време той дава интер-
вюта за CNN и Channel 4.

Друг важен фактор, който 
принуждава Осама да се пре-
мести в Кандахар, е инфор-
мацията, стигнала до него, 
за планиране на неговото от-
вличане. Съобщено му е, че 
са вербувани наемници от 
племената по афганистанско-

пакистанската граница, които 
трябвало да го похитят или 
убият в светкавична атака. 
Пакистан наред с други стра-
ни участва дейно в реализи-
рането на тази операция, коя-
то така и се проваля. Поради 
възникналата ситуация Осама 
предприема преместването си 
на по-безопасно място, какво-
то е Кандахар – бастионът на 
талибаните.

Докато Бен Ладен е в Джа-
лалабад, талибаните влизат в 
Кабул, без да срещнат почти 
никаква съпротива. Завладя-
ването на столицата се оказва 
изключително важно за дви-
жението, тъй като след това 
талибаните се превръщат в 
най-голямата сила в Афганис-
тан, въпреки че не получават 
признанието на всички. По 
време на тези събития Бен 
Ладен вече планира премес-
тването си в по-спокойния за 
него Кандахар. Фактът, че Ка-
бул е в ръцете на талибаните, 
улеснява придвижването на 
Осама, тъй като до столицата 
той отива с кола, а оттам до 

Мола Омар приветства Бен Ладен и изразява голямата си радост, че 
е негов домакин и че му предоставя защита, първо, защото е виден 

арабски гост и, второ - защото е боец редом с неговите хора във вой-
ната в Афганистан. 
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Кандахар – със самолет. След 
като се отправя към поред-
ното си убежище, Осама има 
за цел да се срещне лично с 
Мола Омар, защото въпреки 
цялата кореспонденция по-
между им двамата не са имали 
среща до този момент. Среща-
та се провежда в приятелска 
атмосфера, като се има пред-
вид фактът, че тя предхожда 
последвалите различия в по-
зициите между лидера на та-
либаните и Осама. Мола Омар 
приветства Бен Ладен и изра-
зява голямата си радост, че е 
негов домакин и че му предо-
ставя защита, първо, защото 
е виден арабски гост и, второ 
- защото е боец редом с него-
вите хора във войната в Афга-
нистан. В същата среща Мола 
Омар засяга въпроса за опас-
ните предизвикателства, с ко-
ито се сблъскват талибаните 
след влизането им в Кабул, и 
особено сблъсъците с войските 
на Дустум. Мола Омар отново 
моли Осама да намали пуб-
личните си изяви. Отговорът 
на Бен Ладен е, че още преди 
това той е решил да прекрати 
даването на интервюта за из-
вестен период от време.

Междувременно саудитско-
то правителство обявява при-
знаването на талибаните. Това 
се счита за опит да се установи 
сътрудничество по случая “Бен 
Ладен”. Саудитска Арабия оти-
ва още по-далеч, като изпраща 
покана на ръководството на та-
либаните начело с Мола Омар 
да посетят страната по време на 
хаджа в качеството си на офи-
циални гости. Една от основни-
те фигури в правителството на 
талибаните – премиерът Моха-
мед Рабани, действително отива 
на визита в Саудитска Арабия 
по време на хаджа. Там е пот-
върдено, че гостоприемството 
няма нищо общо с разликата в 

позициите на двете страни. От-
ношението на талибаните към 
Осама не се променя въпреки 
няколкото делегации, изпрате-
ни от саудитска страна, вклю-
чващи дипломати, бизнесмени, 
разузнавачи и близки роднини 
на Осама.

Бен Ладен става 
страна във войната в 

Афганистан

Друго важно събитие, ко-
ето става факт и печели цен-
ни точки на Осама пред та-
либаните, е взетото от него 

решение. До този момент той 
запазва неутралитет по отно-
шение на конфликтите между 
различните групировки в Аф-
ганистан. Но ето че Осама ре-
шава да застане на страната на 
талибаните и издава заповед 
хората му да се бият редом с 
тях срещу войските на Дустум. 
След като щах Масуд взема 
страна в разразилия се кон-
фликт, Осама издава фетва, 
която гласи, че се разрешава 
убийството му. Взетото от Оса-
ма решение и подкрепата му 
са от голямо значение за та-
либаните, тъй като те все още 
не са се подготвили и първите 
си победи постигат почти без 

убийства, защото хората им 
симпатизират или просто се 
подчиняват. Случаят със си-
лите на Дустум и Масуд обаче 
е различен. Това е така, защо-
то двамата лидери успяват да 
убедят последователите си, че 
тази война не е религиозна, а 
етническа. За решимостта на 
силите им спомага фактът, че 
Дустум разчита на узбеките, 
а Масуд на таджиките, като и 
двамата се стремят да убедят 
бойците си, че талибаните са 
само пущуни, които искат да 
ги контролират. Наред с това 
Западът осъзнава опасността, 

която представляват талиба-
ните, едва когато Кабул пада 
в техни ръце и те се заемат да 
покровителстват Осама. Всич-
ко това довежда до оказване 
на тайна подкрепа за Дустум 
и Масуд от страна на Русия, 
САЩ, Турция, Иран и други. 
Най-малко на два пъти тали-
баните са на път да паднат от 
власт след сблъсъци с добре 
организираните и подпомог-
нати отвън сили. Именно от-
рядите на Осама са тези, които 
оказват решаваща покрепа на 
Мола Омар и движението му 
успява да задържи властта.

Налице е и друго обстоятел-
ство, което издига Бен Ладен 

“ Налице е и друго обстоятелство, ко-
ето издига Бен Ладен в очите на та-
либаните – той предоставя голям 

брой млади специалисти. Те имат основ-
на роля в управлението, изграждането и 
развитието на новата държава. Въпре-
ки че хората около Осама са значител-
но по-малко на брой от талибаните, те 
заемат редом с тях ключовите постове в 
страната.
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в очите на талибаните – той 
предоставя голям брой млади 
специалисти. Те имат основна 
роля в управлението, изграж-
дането и развитието на новата 
държава. Въпреки че хората 
около Осама са значително по-
малко на брой от талибаните, 
те заемат редом с тях ключови-
те постове в страната.

Американците и техните 
съюзници не се отказват от 
опитите да заловят Осама. 
След като става ясно, че тали-
баните не могат да бъдат убе-
дени да сътрудничат, амери-
канците заедно с Пакистан и 
трета страна решават да под-
готвят план за отвличането на 
Бен Ладен чрез операция на 
командоси, които да влязат 
в Афганистан от пакистанска 
територия.

В края на пролетта на 1997 
г. започва подготвянето на опе-
рацията, като според плановете 
тя е трябвало да се извърши в 
началото на лятото. Всички фа-
кти относно акцията са пазени 
в пълна тайна, но на практи-
ка това не продължава дълго, 
защото пакистанското военно 
разузнаване е страна в загово-
ра и заедно с това в него има 
внедрени сътрудници на Бен 
Ладен. Информацията за готве-
ния план стига до Осама и пре-
сата. В началото американците 
отричат да има такова нещо, но 
в впоследствие признават, като 
отдават причината за провала 
на акцията на опасенията за 
евентуални жертви в амери-
канските редици.

Световният ислямски 
фронт

В края на 1997 г. и начало-
то на 1998 г. Осама решава да 
възобнови дейността си, като 
най-напред се заема с улеми-
те на талибаните и Пакистан. 

Бен Ладен успява да издейст-
ва от близо четиридесет уле-
ми в Пакистан и Афганистан 
издаването на фетви, които да 
подкрепят декларацията му за 
прогонването на неверниче-
ските войски от Арабския по-
луостров. Фетвите са широко 
разпространени в двете стра-
ни и заедно с това са предос-
тавени на пресата, като „Ал 
Кудс ал Араби” публикува от-
къси от тях. Посредством тази 
декларация Осама цели две 
неща: цялостен ислямистки 
план, който да включи улеми-
те в борбата срещу американ-
ското присъствие в Арабския 
полуостров, като по този на-
чин се очаква да бъдат сти-
мулирани да вземат участие и 
други страни и държави. Вто-
рата цел на Бен Ладен е да се 
легитимира вътре в Афганис-
тан, тъй като решава да възо-
бнови пропагандната си ме-
дийна дейност, а не иска да се 
окаже в позицията на слабия 
при сблъсък с Мола Омар.

Това събитие съвпада с обе-
диняването около Бен Ладен 
на ръководители на ислямски 
групировки и по-конкретно еги-
петската организация „Джихад” 
в Афганистан, както и на дейци 
от Пакистан и Кашмир. Един от 
ръководителите успява да убе-
ди Осама да разшири идеята за 
война с американците, като тя се 

разшири до повсеместна борба 
с тях. Новото разбиране от този 
момент включва вместо борба с 
Америка убийство на всеки аме-
риканец и евреин, без значение 
от мястото и времето. Убедили-
те Бен Ладен в смисъла на тази 
идея предоставят политическа и 
религиозна обосновка. Мотивът 
им или законовата обосновка 
се основава на факта, че амери-
канците са окупирали светите 
за мюсюлманите места и оттук 
се счита, че всички американци 
поддържат окупацията. Тъй като 
американците избиват мюсюл-
маните навсякъде и по всяко 
време и се гордеят с кръвта на 
мирните граждани по ръцете си, 
убийството им и това на евреите 
е напълно оправдано.

Политическата обосновка 
на взетото решение гласи, че 
Америка се е превърнала във 
враг номер едно на исляма и 
е започнала да опитва да уни-
щожи ислямските групиров-
ки. В тази ситуация мюсюлма-
ните трябва да осъзнаят, че са 
врагове на Америка и евреите, 
и да превърнат този проблем 
в първостепенен за всички 
мюсюлмани по света.

Думите се превръщат в дейст-
вия и през февруари 1998 г. се 
издава декларацията на Све-
товния ислямски фронт, която 
призовава за избиването на аме-
риканци и евреи навсякъде и по 

“ Посредством тази декларация Осама 
цели две неща: цялостен ислямист-
ки план, който да включи улемите в 

борбата срещу американското присъст-
вие в Арабския полуостров, като по този 
начин се очаква да бъдат стимулирани да 
вземат участие и други страни и държа-
ви. Втората цел на Бен Ладен е да се ле-
гитимира вътре в Афганистан...



��

Проучване на експерта

всяко време. Освен от Бен Ладен 
декларацията е подписана от 
Айман Зауахири (египетската 
организация „Джихад”), Рафаи 
Таха („Гамаа Ислямия”), ръково-
дителя на една от групировките 
в Кашмир и един от известните 
пакистански лидери. Деклара-
цията е разпространена и публи-
кувана в пресата. Комюникето 
сигнализира настъпилата в ня-
колко насоки коренна промяна у 
Бен Ладен. Декларацията пред-
ставлява призив за действие в 
световен мащаб вместо концен-
триране върху проблема с аме-
риканските войски на Арабския 
полуостров. Наред с това според 
някои в нея Осама се отказва от 
предпазливостта, към която се е 
стремил до този момент. Накрая, 
но не на последно място, за пръв 
път Бен Ладен влиза като страна 
в своеобразна ислямска коали-
ция, съставена от групировки, 
водещи джихад. До издаването 
на декларацията Осама отказва 
да участва в явни коалиции и 
разчита единствено на доброто 
сътрудничество и координация 
без наличие на съюз.

От създаването на така на-
ричаната дотогава от америка-
нците “организация “Ал Кайда” 
до създаването на Световния 
ислямски фронт Осама и при-
вържениците му действат като 
неорганизирано движение, 
без конкретна политическа 
платформа и организационни 
структури, а като група хора, 
които са обединени от идеята 
за джихада. Те не използват 
думата “Ал Кайда”, за да опре-
делят себе си, а се наричат му-
джахидини. След събитията от 
11 септември „Ал Кайда” като 
название, използвано от аме-
риканците и западната преса, 
стана много популярно за раз-

лика от Световния ислямски 
фронт за борба срещу кръсто-
носците и евреите, което беше 
пренебрегнато от световната 
преса, включително и арабска-
та. Затова Бен Ладен и привър-
жениците му започват също да 
го използват, допълвайки го с 
още една любима за тях дума 
- ”джихад”, и официалното им 
название става “Кайда ал Джи-
хад”, което означава “базата на 
джихад”, като “Ал Кайда” на 
арабски означава “базата”.

Идеята и платформата на 
Световния ислямски фронт 
като всеобщ ислямски фронт 
се дължи основно на египтя-
нина Айман Зауахири, бившия 
ръководител на организацията 
“Ислямски джихад” в Египет, 
която става част от структурите 
на ”Ал Кайда”. Зауахири се смя-
та за втория човек в “Ал Кайда” 
след убийството на Мохамед 

Атеф Абу Хафс Алмасри, един 
от бившите ръководители на 
“Алджама’а Алисламия” в Еги-
пет по време на войната в Аф-
ганистан след 11 септември.

(Проучването е направено 
на основата на материали, 
публикувани в арабските ме-
дии и в сайтове, принадлежащи 
на “Ал Кайда”, както и в други 
фундаменталистки сайтове. 
Сред източниците са вестник 
„Ал хаят”, вестник „Ал Шарк 
ал аусат”, сайтът на “Ал 
Кайда” http://www.alhesbah.
net/v/; сайтът на “Ал Кай-
да” http://www.ekhlaas.org/
forum/; сателитната тв „Ал 
Джазира” www.aljazeera.net/
NR/exeres/2FDA9603-8529-
469A-AC0B-FC9FCD224436.
htm; докладът на конгресната 
комисия, разследваща събити-
ята от 11 септември.)

(Следва)

“ От създаването на така наричаната 
дотогава от американците “организа-
ция “Ал Кайда” до създаването на Све-

товния ислямски фронт Осама и привърже-
ниците му действат като неорганизирано 
движение, без конкретна политическа плат-
форма и организационни структури, а като 
група хора, които са обединени от идеята за 
джихада. Те не използват думата “Ал Кайда”, 
за да определят себе си, а се наричат муджа-
хидини. След събитията от 11 септември „Ал 
Кайда” като название, използвано от аме-
риканците и западната преса, стана много 
популярно за разлика от Световния ислям-
ски фронт за борба срещу кръстоносците и 
евреите, което беше пренебрегнато от све-
товната преса, включително и арабската.
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Центърът за близкоизточни изследвания е българска неправителствена организация, ре-
гистрирана в съответствие със ЗЮЛНЦ. Той обединява учени и специалисти в областта 
на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Цен-
търът е създаден с мисията да провежда изследвания и разработва анализи, свързани 
с проблематиката на съвременните обществено-политически и социално-икономичес-
ки процеси, протичащи в един от най-динамичните региони на света – Близкия изток.  

Центърът за близкоизточни изследвания структурира научноизследователската  
и аналитичната си дейност в следните направления:

	 Мониторинг на водещите близкоизточни печатни и електронни медии, на 
електронните сайтове на ислямските политически организации.

	 Изготвяне на аналитични материали и специализирани изследвания, свър-
зани с актуални проблеми в областта на международните отношения и 
политика в Близкия изток; ислямските политически и религиозни органи-
зации, като във фокуса на разработките са организациите, които имат 
регионално и международно значение.

 Формулиране на система от подходи за развитие на междукултурния ди-
алог през призмата на взаимно опознаване на религиите. 

Центърът за близкоизточни изследвания развива дейността си чрез разнообразни фор-
ми - кръгли маси, семинари, конференции, специализирани образователни програми,  
курсове и практически стажове. Тези форми се фокусират в целта за развитие на меж-
дукултурния, политическия и религиозния диалог между етно-културните общности и на 
културата на толерантност. 

 Диалогът на религиите и цивилизациите

 Пакистан: етноси и политически сили

 Заплати срещу насилие:  
въоръжаването на иракските племена 

 Хилари Клинтън – желязната дама на двореца

 Създаването на “Ал Кайда”  

Четете в следващия брой



СВЕТОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
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