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АВТОРИТЕ 

 

Руслан Трад 
 

Журналист на свободна практика с фокус върху Близък изток и Северна Африка. 

Създател на първия български блог за Близък изток, Intidar, както и на 

организацията Форум за арабска култура. Водил е лекции за политически 

движения и процеси в Близкия изток в аудитории на Софийски университет, Нов 

български университет, Червената къща и Дипломатически институт към МВнР. 

Пътува често в Близкия изток, като публикува репортажи от Ливан, Югоизточна 

Турция, Тунис, Ирак и Сирия, а през 2014 заснема филм в Иракски Кюрдистан на 

фронтовите линии с „Ислямска държава“. 

Александър Стоянов 
 

Историк и журналист, magister cum laude и настоящ докторант от Лайденския 

университет в Нидерландия. Отговорен редактор и създател на списание 

“Военна История” и съосновател на “Клуб Военна История”. Автор на множество 

публикации, посветени на различни проблеми от военната и политическата 

история на Европа и Близкия Изток. Автор на единствените подробни карти на 

български език, проследяващи конфликтите в Сирия, Ирак, Либия, Йемен, 

Нигерия, Афганистан и Сомалия. 

Венцислав Божев 
 

Политолог и експерт в областта на международните отношения с богат опит в 

анализа на европейските политически процеси, както и на динамиката на 

отношенията в Близкия изток и постсъветското пространство. Автор на 

множество материали и академични текстове по въпросната тематика. Участник 

в международни изследователски проекти и теренни проучвания в Близкия изток. 
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СИТУАЦИЯТА В АЛЕПО 

 

Обща карта на Сирия. 

 

Източно Алепо е свидетел на шести пореден ден на бомбардировки, обстрел и 

военна настъпление на сирийските правителствени сили. По същото време, 

лошото време и застудяващите дни временно ограничават броя на въздушните 

удари. За сметка на това, зимата вече взе първата си жертва в Алепо – 4-

месечно бебе измръзна до смърт през нощта на 1 срещу 2 декември, а 

хуманитарните условия в града стават все по-лоши.   

Лошото време служи като своеобразна „зона забранена за полети“. Тежките 

дъждове възпрепятстват интензивността на въздушните удари, като за 1 

декември не се съобщава за силни удари.  
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Офанзивата на сирийските правителствени сили и милиции за завземане на град 

Алепо започна с тежки въздушни удари и използване на варелни бомби, докато 

на терен напредваха пехотни части от няколко района едновременно. 

Въздушните удари буквално сринаха 1/3 от Източно Алепо.  

Докато въздушните удари намаляха заради влошената метеорологична 

обстановка, артилерийският и ракетен обстрел продължават без спиране. При 

един от тези обстрели загинаха 4 деца между 4 и 12-годишни. 

Бунтовническите сили са блокирани в техните зони в Източно 

Алепо, като се водят тежки сражения в Шейх Саийд, където 

бунтовниците успяха да изтласкат про-правителствените части.  

Правителствените части използват ракети, артилерия и снайперисти, за да 

напреднат в Източно Алепо и а-Сакан а-Шабаби, намиращ се западно от 

международното летище на Алепо.  

През седмицата бунтовническите части обявиха нова формация, обединяваща 

всички бригади – Армия на Алепо – което спомогна да се удържат линиите в 

сърцевината на бунтовническите територии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

БИТКАТА ЗА АЛЕПО 

(25-30 НОЕМВРИ 2016) 

 

Карта към 28 ноември 2016 

 

В продължение на няколко седмици, сирийските правителствени сили – армията 

и милициите от Националните сили за отбрана, проведоха кампания по 

концентриране на оръжие, техника и бойци около обкръжената източна част на 

Алепо.  

Техните усилия бяха сериозно подкрепени от прилив на чуждестранни бойци, 

най-вече иракчани, но и части на Хизбулла, които се присъединиха към 

многообразния контингент на про-Асад сили, който вече не отстъпва по пъстрота 
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на обкръжените бунтовнически и ислямистки отряди. Русия също дислоцира 

допълнителен контингент свои бойци, който да съдейства за координацията на 

предстоящата атака. 

Това, което остана скрито за всички, бяха течащите преговори 

между сирийското правителство и кюрдските милиции в 

квартал Шейх Максуд.  

Още след като през ноември Русия започна да снабдява кюрдите с хуманитарни 

конвои, Кремъл зае ролята на медиатор между доскоро неутралните YPG и 

правителствените части. В крайна сметка се стигна до споразумение за 

съвместни действия, което постави началото на операцията за ликвидиране на 

бунтовническо-ислямисткия анклав. 

 

Докато бунтовническо-ислямистките сили в квартал Ханано очакваха атаката на 

прехвърлените срещу тях „Тигри“ и Лиуа ал Кудс, YPG започна да атакува тила 
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на опозиционните части, напредвайки от своите позиции в Шейх Максуд към 

квартал Бустан ал Баша.  

В този момент, бунтовници и ислямисти започнаха незабавно да се изтеглят с 

бой от своите предни позиции, като правителствените сили набързо напреднаха, 

прегазвайки квартал Ханано в рамките на няколко часа, заемайки опразнените 

вражески позиции. Същото се повтори и в Бустан ал Баша. 

На 26 ноември, правителствените сили започнаха диверсионни атаки в района 

на Шейх Лютви и Шейх Саид за да отвлекат възможни подкрепления, които 

можеха да бъдат прехвърлени към горещите точки в Ханано, Бустан ал Баша и 

Джабал Бадро. 

 

 

На 27 ноември, опозиционните части продължиха своето бързо отстъпление към 

булевард „Мухамад Бей“, където започнаха да се прегрупират в ранните часове 

на 28 ноември.  
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Междувременно, правителствените сили и Лиуа ал Кудс завзеха Ал Шакур, 

Джабал Бадро и Шейх Хадир. Диверсионните атаки в Шейх Лютви продължиха и 

през тези два дни, без да доведат до пробив в южните бунтовнически позиции. 

На 28 и 29 ноември, опозицията успя да стабилизира фронта по булевард 

„Мухамад Бей“, като най-интензивни боеве се водеха за кръстовището и научния 

институт в района Талат Балакат. 

 

На 30 ноември, правителствените сили стартираха нова офанзива, този път 

следвайки дотогава диверсионните действия в района на Шейх Саид и Шейх 

Лютви.  

Използвайки масивното струпване на танкове и артилерия, правителствените 

сили, поддържани от Хизбулла, руски части и иракски милиции, както и ирански 

контингенти, започна настъпление, което първоначално проби опозиционния 

фронт, а про-Асад силите напреднаха във вътрешността на Шейх Саид.   
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Паралелно, от летище „Алепо“ започна атака на сирийски и ирански части към 

квартал карам ал Тараб, която да прикове силите на северните бунтовническо-

ислямистки части и да не допусне подкрепа за бойците в Шейх Саид.  

Въпреки тази добре координирана правителствена атака, опозиционните сили 

съумяха да изтласкат про-Асад частите от Шейх Саид и към малко преди 

полунощ на 30 ноември, възстановиха фронтовата линия към състоянието й от 

преди офанзивата.  

Единствената придобивка за правителствените сили остана електростанцията в 

югоизточните покрайнини на Шейх Саид. Към момента на издаване на брой 31, 

про-правителствените сили са успели да  завземат част от общежитията на 

научния институт югоизточно от Джабал Бадро и да отблъснат опозиционна 

атака, насочена срещу новозавзетата електростанция в района на Шейх Саид. 
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СИТУАЦИЯТА В МОСУЛ 

 

Обща карта на Ирак. 

Ден 41 (25 ноември) 
 

Хашд ал Шааби стартираха пета фаза от своята офанзива в района на Тел Афар. 

За главна цел на офанзивата бе обявено селището Тел Абта. 
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В Мосул, иракските спец части обявиха, че се готвят да атакуват кварталите 

Кахира, Масариф и Даур ал Амн 

Ден 42-43 (26 и 27 ноември) 
 

През тези два дни отсъстваха сериозни сражения между Ислямска държава и 

иракските сили. Иракската армия се готви да атакува позициите на ИД по 

протежение на магистралата Мосул-Киркук в секторите, където джихадистите 

все още не са се изтеглили. 

Ден 44 (28 ноември) 
 

Милициите Хашд ал Шааби отвориха ново направление в своето настъпление в 

посока град Ал Тал. Бойните групи на про-правителствените милиции овладяха 

селищата Ал Байлуна, Ас Салам, Туркмания ал Шамали и Туркмания ал 

Джануби. 

В Мосул, иракските сили за сигурност започнаха офанзива в квартал Интишар. 

Ден 45 (29 ноември) 
 

Югозападно от Мосул, в района на Муаскар ал Газали, шиитските милиции Хашд 

ал Шааби завзеха четири хълма, създавайки удобни стратегически позиции за 

обкръжение на позициите на ИД в сектора. 

В самия Мосул, иракските сили за сигурност започнаха атака срещу кварталите 

Ас Сукари и Ал Таамин. 

Ден 46 (30 ноември) 
 

Иракската армия, подкрепяна от сунитски милиции, е започнала офанзива срещу 

позициите на Ислямска държава северно от град Хауиджа. 

В Мосул продължиха сраженията в Таамин и Сукари, докато иракските сили за 

сигурност се опитват да достигнат до р. Тигър. 
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Поредица от атаки срещу цели на Хашд ал Шааби и иракската армия бяха 

извършени от Ислямска държава в Анбар, в района на град Хит и Абуфарадж 

(северно от Рамади). 

Има съобщения, че джихадистите са успели да отворят отново пътя между 

Мосул и Ар Ракка в Сирия.  
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КОНФЛИКТЪТ В 

СИНДЗЯН 

 

          Произход на конфликта 
 

Общата представа за Китай обикновено, е за една огромна като територия и 

население монолитна държава, преживяваща безпрецедентен икономически 

растеж, който подхранва изключително сериозни амбиции за геополитическа 

доминация в Азия. Страна, където Китайската комунистическа партия поддържа 

реда с железен юмрук и действа на принципа „всичко, което се случва в Китай, 

си остава в Китай“.  
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Поради тази причина, за широката общественост и неосведомения читател, 

остават в страни множество факти. Малко хора знаят, че ислямът е третата най-

практикувана религия в Китай, а още по-малко пък са наясно за етно - 

сепаратисткия конфликт между местните уйгури и централната власт в Пекин.1  

През последните две десетилетия възходът на радикалния ислямизъм придава 

нова динамика на конфликта, който веднъж изпуснат от контрол, би могъл трайно 

да дестабилизира не само  Китай, но и целия регион на Централна Азия. 

Провинция Синдзян или Уйгурска автономна област е най-

голямата административна единица в рамките на Китайската 

народна република. По територия с размерите на Иран, 

Уйгурската област заема цялата северозападна част на Китай 

и дели граница с осем държави.  

Населението е между 19 и 22 млн. души, разделени в 47 етнически групи. Почти 

половината от цялата популация са местни тюркоезични уйгури. Сунитският 

ислям е основната религия в региона, като той се изповядва от уйгури, казахи, 

хуей и други по-малки етноси. 

Още от древността, Синдзян е дълбоко обвързан с Китай, като общо взето през 

различните етапи на историята Поднебесната империя почти винаги е 

поддържала някаква форма на повече или по-малко ограничен контрол върху 

този регион. В края на XIX век династия Цин окончателно овладява областите 

Джунгария (Жунбу) и Таримски басейн (Хуейбу), и ги присъединява към 

административната карта на Китай под общото име провинция Синдзян (Нова 

граница). 

Първите признаци за уйгурски национализъм се появяват в началото на 30-те 

години на XX в., когато правителството прави опит да замени наследствената 

династия на Кумулския хаганат с губернатор, назначен от Пекин.  

Следват няколко неуспешни бунта в размирните години до  1949 

г., когато комунистите заемат окончателно властта в Китай, 

променяйки радикално цялата социално-икономическа 

структура на обществото. 

                                                   
1 Според статистически данни на ЦРУ, в Китай живеят почти 25 000 000 мюсюлмани, като 

почти половината от тях са концентрирани в северозападната част на страната, 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html  

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html
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Това се отразява и в Синдзян. Областта е изключително богатата на изкопаеми 

горива и минерали, и се превръща в основен обект на интерес за новото 

правителство, което е твърдо решено да превърне Китай в индустриална сила.  

В следващите десетилетия към областта е насочена огромна имигрантска вълна 

от нови заселници (основно от етническата група хан), чиято цел е да разработят 

природните ресурси в региона.2 Разбира се, чрез целенасоченото и масирано 

заселване на хан, от Пекин целят да постигнат и нещо друго, а именно драстична 

промяна на демографската картина на областта. По този начин уйгурите няма да 

имат доминираща позиция и следователно техните националистически 

претенции ще имат по-малка тежест.  

Прогресивното увеличение на имигрантите обаче, води и до прогресивно 

нарастване на етническото напрежение. Първият сериозен бунт е от 1954 г. и 

съвпада с началото на процесите по колективизация на земята и разработването 

на петролните залежи. През 1962 г. въвеждането на система за дневни дажби на 

зърно е съпроводено от масово преселение на запад на казахи и уйгури. 

Миграцията на хан - освен всичко друго - води и до конкуренция за достъп до и 

без това оскъдните водни източници, подходящи пасища и обработваема земя. 

Откриването на огромни запаси от стратегически ресурси като петрол и природен 

газ допълнително води до усложнение на отношенията между хан и останалите 

общности.  

Областта е от фундаментална важност за Пекин не само, 

защото добивът на ресурси е начин, по който може да бъде 

поддържано икономическото развитие на Източен Китай, но и 

защото самата област представлява врата и транзитен 

коридор към богатата на природни ресурси Централна Азия.  

Пример за това е дългият 2230 км. петролопровод, който свърза Синдзян с 

каспийското крайбрежие на Казахстан. 

Последният, но не и по важност фактор, играещ основна воля за конфликта в 

Синдзян, е дискриминационната и репресивна политика, която централната 

власт води спрямо уйгурите в последните години. Въпреки, че стандарта на 

живот на много от тях в големите градове значително се подобрява, все пак като 

цяло остава впечатлението, че уйгурите имат осезаемо по-малко възможности 

за личностно развитие от колкото хан. Има много случаи на етническа 

                                                   
2 Хан е основната етническа група за Китай, представляваща над 91 % от населението в 

страната. https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-

factbook/geos/ch.html  

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ch.html
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дискриминация при назначения в държавни или частни предприятия. Въпреки, 

че заетостта е висока, а провинцията преживява икономически бум, 

безработицата сред уйгурите остава широко разпространена.  

Съществуват също така и множество ограничения по отношения на 

религиозните практики. Наложена е забрана за лица под 18 г. да посещават 

джамии, както и ограничения по отношение на постенето по време на Рамадан. 

Интересното е, че всичко това важи основно за уйгурите, но не и за хуей, които 

етнически са много близки до хан. За разлика от уйгурите, хуей имат право да 

пътуват на хадж, да постят, да получават религиозно образование, а жените 

дори имат възможност и да се забраждат.3  

 

 

         

 

                                                   
3 If China Is Anti-Islam, Why Are These Chinese Muslims Enjoying a Faith Revival?, 12.08.2014, 

http://time.com/3099950/china-muslim-hui-xinjiang-uighur-islam/  

http://time.com/3099950/china-muslim-hui-xinjiang-uighur-islam/
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 Влияние на радикалния ислямизъм 
 

За съжаление експанзията на радикалния ислямизъм не подминава и Китай. 

Отношението на комунистическата идеология към религиите, водещо на 

моменти до откровени репресии към различните религиозни и етнически групи, 

съчетано с тенденцията за разпространение на екстремизма в световен мащаб, 

логично превръща Синдзян в място с подходящ климат за  развитие на 

радикален ислямизъм.   

В тази връзка, на преден план като основно съпротивително 

движение излиза Туркестанското ислямско движение (ТИД), 

познато още и като Ал Кайда в Китай. Основна цел на 

организацията е постигане на независимост за територията, 

която те наричат Източен Туркестан и установяването на 

Шариата като единствена правна норма. 

ТИД е създадена през 1997 г. от Хасан Махсум.4 Година по-късно, той премества 

централата на своята организация в Афганистан, където получава убежище от 

режима на талибаните. Там Махсум установява контакт с Осама бин Ладен, както 

и с лидерите на талибаните в Пакистан и Ислямско движение на Узбекистан.  

След 11.09.2001 г. ТИД става интегрална част от международната мрежа на Ал 

Кайда, а  нейните членове заемат активно участие във войната в Афганистан. 

В последните години ТИД е отговорно за множество нападения и атаки на 

територията на Китай, включително бомбен атентат през 2008 г., серия от атаки 

в Кашгар, отнела живота на 14 граждани, както и нападение срещу военен пост, 

при който загиват 17 войници.5  

През 2013 г. организацията поема отговорност и за 

извършването на самоубийствен атентат в самото сърце на 

Пекин – площад Тиенанмън.6 

                                                   
4 Махсум е убит през 2003 г. в Пакистан и неговото място към настоящия момент е заето 

от Абдул Хаким ал-Туркистани (Абд ал-Хак) 
5 Uighur violence in China leaves at least 19 dead , 01.08.2011, 

http://articles.latimes.com/2011/aug/01/world/la-fg-china-kashgar-20110801  

Chinese Separatists Tied to Norway Bomb Plot, 09.07.2010, 

http://www.nytimes.com/2010/07/10/world/asia/10uighur.html  
6 Islamist group claims responsibility for attack on China's Tiananmen Square, 25.11. 2013, 

https://www.theguardian.com/world/2013/nov/25/islamist-china-tiananmen-beijing-attack  

http://articles.latimes.com/2011/aug/01/world/la-fg-china-kashgar-20110801
http://www.nytimes.com/2010/07/10/world/asia/10uighur.html
https://www.theguardian.com/world/2013/nov/25/islamist-china-tiananmen-beijing-attack
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Малко се знае за организационната структура на ТИД. Групировката е обвита в 

мистерия, а малкото информация за нея достига до света посредством китайски 

правителствени източници. Все пак, има няколко неща, които могат да бъдат 

твърдени със сигурност. ТИД е компактна, децентрализирана и гъвкава 

организация, която добре използва своите регионални контакти. Индикации за 

активност на нейни членове има в Афганистан и Пакистан, а връзките на 

организацията достигат дори до мрежи в Турция. Именно турската връзка има 

основна роля за прехвърлянето на уйгури в Сирия. 

От пролетта на 2015 г. са първите информации за участието на 

Туркестанската бригада (Туркестанско ислямско движение в 

Сирия) в гражданската война в Сирия.  

Оперативното поле на действие на бригадата е в района на Идлиб и Хомс, 

където уйгурите се бият под общото командване на Джабхат Фатех ал-Шам 

(Джабхат ал-Нусра). Смята се, че основната база ТИД в Сирия е в околността на 

град Джиср ал-Шагур, където през есента на 2015 г. се смята, че има около 3500 

уйгури, общо с техните семейства.7   

В добавка към своята активност в Сирия, ТИД развива и засилена пропагандна 

дейност. Организацията има свой канал в социалната платформа Telegram, 

която позволява безпрепятствена и напълно анонимна обмяна на информация 

от всякакъв характер.  

От 2008 г. ТИД редовно издава и свое списание на арабски, наречено „Ислямски 

Туркестан“, което се разпространява в хартиен и електронен формат. В него се 

разглеждат широк спектър от теми, включващи религиозни разсъждения и 

тълкувания, критики срещу правителството в Пекин и политиката му спрямо 

уйгурите, както и анализи на войната в Сирия и Ирак. 

Цялата пропагандна дейност на групировката се подготвя и разпространява от 

специално звено създадено с тази цел – медиен център Ислам Ауази (Гласът на 

исляма). В един от последните клипове, озаглавен „Моето желание“ се показват 

снимки и кадри на уйгурски бойци в Сирия, а като фон върви песен, чиито текст 

призовава към „джихад срещу неверниците по света“8. Клипове с подобно 

съдържание се публикуват поне веднъж в месеца.  

                                                   
7 If Assad asks, China can deploy troops to Syria, 19.09.2015, http://blogs.timesofisrael.com/if-

assad-asks-china-can-deploy-troops-to-syria/  

Uyghur Families Colonize Syrian Village, 30.09.2015, http://www.memrijttm.org/uyghur-families-

colonize-syrian-village.html  
8 New video message from Ḥ izb al-Islāmī al-Turkistānī in Bilād al-Shām: “My Desire”, 22.08.2016, 

http://jihadology.net/2016/07/22/new-video-message-from-%E1%B8%A5izb-al-islami-al-

turkistani-in-bilad-al-sham-my-desire/  

http://blogs.timesofisrael.com/if-assad-asks-china-can-deploy-troops-to-syria/
http://blogs.timesofisrael.com/if-assad-asks-china-can-deploy-troops-to-syria/
http://www.memrijttm.org/uyghur-families-colonize-syrian-village.html
http://www.memrijttm.org/uyghur-families-colonize-syrian-village.html
http://jihadology.net/2016/07/22/new-video-message-from-%E1%B8%A5izb-al-islami-al-turkistani-in-bilad-al-sham-my-desire/
http://jihadology.net/2016/07/22/new-video-message-from-%E1%B8%A5izb-al-islami-al-turkistani-in-bilad-al-sham-my-desire/
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Отношения с Ислямска Държава 
 

През месец май 2016 г. Ислам Ауази публикува аудио послание на своя лидер, 

което заслужава особено внимание. В него освен обичайните призиви към 

джихад, Абд ал-Хак заклеймява като „нелегитимни“ организациите Ислямска 

държава, както и своите доскорошни съюзници от Ислямското движение на 

Узбекистан.9 Според него „прокламацията на халифат (от ИД) е еквивалентно 

на събиране неузряла реколта, тъй като това се е случило без одобрението 

на ислямската общност по света и нейните лидери“. Той отрича бруталните 

екзекуции на мюсюлмани и поставя под въпрос теологичните познания на ал-

Багдади. В края на посланието си, ал-Хак обяснява идеологическите и 

религиозни причини за разцеплението между ТИД и Ислямското движение на 

Узбекистан.10 

 

ТИД в контекста на глобалния джихад и 

конфликта с Пекин 
 

Въпреки изместването на своя основен фокус към Сирия и заемането на роля в 

глобалния джихад, все пак ТИД продължава да привижда китайската държава 

като свои основен противник. В почти всички публикувани материали биват 

засягани теми свързани с репресиите и дискриминацията на уйгурите в Синдзян, 

политиката за контрол на раждаемостта, както и проблемите съпроводени от 

експанзията на хан.  

ТИД опитва да придаде легитимност на своите политически действия и цели, 

използвайки религиозна мотивация или както казва един от идеолозите на 

организацията: „Борбата с Китай е наше задължение като мюсюлмани и ние 

                                                   
9 През май 2015 г. лидерът на Ислямското Движение на Узбекистан полага клетва за 

вярност към Ислямска Държава и прекъсва своите отношения с Ал Кайда. Узбекските 

ислямисти, които остават верни на Ал Кайда действат под името Съюз на Ислямския 

Джихад. 
10 New video message from Ḥ izb al-Islāmī al-Turkistānī in Bilād al-Shām: “Special Interview With 

the Leader Shaykh ‘Abd al-Ḥaqq”, 28.05.2016, http://jihadology.net/2016/05/28/new-video-

message-from-%E1%B8%A5izb-al-islami-al-turkistani-in-bilad-al-sham-special-interview-with-

the-leader-shaykh-abd-al-%E1%B8%A5aqq/  

http://jihadology.net/2016/05/28/new-video-message-from-%E1%B8%A5izb-al-islami-al-turkistani-in-bilad-al-sham-special-interview-with-the-leader-shaykh-abd-al-%E1%B8%A5aqq/
http://jihadology.net/2016/05/28/new-video-message-from-%E1%B8%A5izb-al-islami-al-turkistani-in-bilad-al-sham-special-interview-with-the-leader-shaykh-abd-al-%E1%B8%A5aqq/
http://jihadology.net/2016/05/28/new-video-message-from-%E1%B8%A5izb-al-islami-al-turkistani-in-bilad-al-sham-special-interview-with-the-leader-shaykh-abd-al-%E1%B8%A5aqq/
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трябва да го изпълним“11. По тази изкривена логика въоръжената борба срещу 

Китай не е политическа цел, а еманация на волята на Аллах. 

От своето основаване досега, ТИД преминава през няколко 

етапа на идеологическа еволюция в следствие на обвързването 

с Ал Кайда през 2001 г. и последвалата намеса в Сирия от 

последните една-две години.  

В частност, ТИД от сепаратистка организация, действаща на локално и 

регионално равнище, постепенно разширява географския обхват на интересите 

си и заздравява връзките си с ислямистки организации от Югоизточна Азия, 

Близкия изток и Магреба. В крайна сметка ТИД трайно инкорпорира джихадизма 

в своята идеологическа платформа като следствие от отношенията с 

транснационални ислямистки мрежи. Всички пропагандни материали имат 

откровено джихадистки послания, а техният стил и оформление ясно показва 

възприемането на вече отработената техника на „пионерите в жанра“ – Ал Кайда. 

Влиянието на Ал Кайда личи и в тактиката при провеждане на терористични 

атаки. До 2003 г. основна цел на нападения са предимно символи на държавната 

власт. След интеграцията си с Ал Кайда, ТИД променя своя начин на действие и 

започва да извършва атентати срещу оживени, публични локации. Последният 

пример за това е опитът за отвличане на пътнически самолет по линията Хотан 

– Урумчи и нападението над гарата в град Кунминг през 2014 г, при което са убити 

33 души, включително четирима терористи.12 

Съществува голяма опасност текущият конфликт да се засили.  

Част от уйгурите, които се бият в Сирия, вероятно ще оцелеят и рано или късно 

ще се опитат да се завърнат в Китай. Натрупали солиден боен опит и 

самочувствие, тези хора могат да се превърнат в сериозно предизвикателство 

пред китайските сили за сигурност. Нещо повече, атентатите срещу „Шарли 

Ебдо“, Ница и Бостън показват нова тенденция при организирането на 

нискобюджетни и лесни за планиране терористични атаки, които са 

изключително трудно предвидими. Използването на обикновени предмети от 

бита като ножове, торове или превозни средства, използвани от опитни ръце, 

биха могли да се превърнат в смъртоносни оръжия.  

 

                                                   
11 From his Pakistan hideout, Uighur leader vows revenge on China, 14.03.2016, 

http://www.reuters.com/article/us-pakistan-uighurs-idUSBREA2D0PF20140314  
12 Kunming terrorist attack suspects captured, 03.03.2014, 

http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-03/03/c_133157281.htm  

http://www.reuters.com/article/us-pakistan-uighurs-idUSBREA2D0PF20140314
http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-03/03/c_133157281.htm
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Китайската игра 
Териториалната експанзия, миграцията и глобализационните процеси в течение 

на времето са създали мултикултурни общества навсякъде по света – Европа, 

Северна Америка, Азия, включително и Китай. В тази връзка няма нито една 

държава в света, която да е с чисто досие по отношение на справянето на 

проблемите свързани с мултикултурализма. Примери за шовинизъм, 

дискриминация, междуетнически конфликти и антидържавно насилие има 

навсякъде. В това отношение Китай докато затяга своите мерки за сигурност в 

опит да предпази гражданите от терористични заплахи, е повече от необходимо 

да бъде зает както негативния, така и позитивния опит на други държави с 

подобни проблеми.  

Трябва да бъде отчетен най-ефективния метод за справяне с радикалния 

ислямизъм по начин, който да не допусне продължаващо отчуждаване на 

уйгурската общност, която в по-голямата си част отхвърля насилието. По всяка 

вероятност значително по-продуктивно би било, ако китайските власти не 

насочват толкова много ресурси към преследване на момичета с хиджаб, а се 

концентрират повече върху  сътрудничеството в световната борба с тероризма. 

Досегашният опит показва, че Пекин като цяло заема относително пасивна 

позиция спрямо глобалния ислямски джихад. Отношението на Китай към  

войната срещу фактори като Ислямска държава и Ал Кайда, общо взето се 

ограничава единствено до дипломатическа подкрепа за САЩ и Русия. Със 

сигурност в Пекин са наясно, че ефективната борба с интернационални 

терористични мрежи не може да бъде ограничена единствено до собствените 

граници и не може да бъде водена самостоятелно. Целта явно е друга. 

Китайското правителство чисто и просто използва атаките на ТИД за да 

оправдава пред международната общност своите политики в Синдзян и когато 

се наложи, тя да си затвори очите когато биват нарушени гражданските права на 

уйгурите. 

И за сега се получава успешно. Западът не пита, а Пекин не се налага да лъже. 

Конфликтът не представлява екзистенциална заплаха за Китай, а 

правителството го управлява успешно. За сега. Това е опасна игра с огъня, която 

лесно би могла да  излезе извън контрол. Както бе споменато, болшинството от 

уйгурската общност отрича насилието и не възприема ТИД като представител на 

своите интереси. Проблемът е в това, че те са много. При близо 10 000 000 

уйгури, чисто хипотетично, дори само 1 % от тях да се радикализира и да 

възприеме идеите на ТИД и Ал Кайда, това би означавало мрежа от 100 000 

ислямисти. А това е риск, който може да излезе твърде скъпо на Китай и всички 

останали.  
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СИТУАЦИЯТА В 

АФГАНИСТАН 

 

Талибаните заявиха, че 100 души са завършили курсовете си в лагера „Халед 

бин Уалид“ и още 50 в лагера „Абу Дуджана“. Тези две съоръжения са създадени 

за трениране на бойци и основни военни техники, а самият лагер „Халед бин 

Уалид“ може да послужи за обучението на над 2000 души едновременно. 

Кадрите от лагерите са публикувани в медийната платформа на талибаните в 

Афганистан, „Гласът на джихада“. Съоръженията са създадени и в момента 

действат под контрола на т.нар. Комисия за военни лагери и мъченически 

батальони“. 

Местоположението на лагера „Халед бин Уалид“ не е посочено с точност, но в 

него има доброволци от провинциите Хелманд, Кандахар, Газни, Гор, Сар-и-пул, 

Фаряб, Фарах и Майдан Уардак. Смята се, че в лагера има около 300 души 

персонал – треньори и духовни лица. 
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Лагерът „Абу Дуджана“ също е без точни координати, но се знае, че се намира в 

провинция Сар-и-пул. И в двата лагера талибаните провеждат обучение за 

новите бойци в продължение на 45 дни, през което време доброволците 

преминават курсове по вероучение, военни тактика, базови бойни техники и 

методи за разузнаване. По време на курса се дава обучение за най-използваните 

огнестрелни оръжия, РПГ, лека артилерия, разпознаване на дронове, 

използване на ПВО системи. 

Талибаните публикуват редовно снимки от няколко лагера в Афганистан, 

разположени в провинциите Кунар и Фаряб. Също така, организацията разполага 

със свои специални части, но координати за този лагер няма до момента. Един 

от новите лагери е „Омар ибн Хатаб“ в провинция Кундуз – той беше промотиран 

през юли 2016. 

Няколко джихадистки групи имат свои лагери в Афганистан, включително Ал 

Кайда, чиито доброволци се набират предимно в Кунар и Нуристан. 

Пакистанската група Харакат ул-Муджахидийн (Движение на муджахедините) 

оперира в Източен Афганистан. Туркестанската ислямска партия, Ислямския 

джихадистки съюз и Джамаат Имам Бухари – узбекски групи – също имат лагери 

в Афганистан, където обучават свои сили, изпращани отчасти към Сирия, а 

останалите към Узбекистан и Централна Азия. 

В средата на ноември месец, талибаните нападнаха района на Горак в Кандахар, 

Афганистан. Тогава имаше съмнения, че са иззели голямо количество оръжия, 

доставени от САЩ на афганистанските правителствени сили. Видео, 

публикувано от талибаните, подкрепи тези съмнения. 

На сайта на талибаните, „Гласът на джихада“, се появи видео, озаглавено 

„Завладяването на Горак“. Установи се, че е направено на 29 ноември. 

Джихадистката организация заяви, че е завзела Горак в провинция Кандахар на 

19 ноември, но не беше потвърдено. Видеото доказва това твърдение на 

талибаните. 

Бойци на организацията са ударили военна база извън град Горак през нощта на 

18 ноември. След тежки сражения, талибанските сили са навлезли в базата. 

Видеото показва телата на убити афганистански войници. Кадрите показват 

плячката на талибаните – автомати М-16, леки картечници М-249, преносими 

ракетни установки, гранатомети и уреди за нощно виждане. 

Град Горак се намира в съседство на няколко селища, контролирани от 

талибаните в Южен Афганистан в провинциите Фарах, Хелманд, Урузган и 

Кандахар (където има и български части). Талибаните използват този сигурен за 

тях район, за да атакуват директно провинциалните центрове на Фарах, Хелманд 

и Урузган. 
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН 

 

Американски удар поради цели на Ал Кайда на Арабския полуостров в Уади 

Обейда, провинция Маариб на 2 декември. Въздушният удар е убил трима бойци 

на организацията, включително местния лидер, Абдуллах ал Обейди. За 

последните две седмици, САЩ са извършили още четири удара по позиции на 

Ал Кайда.  

В същото време, Ал Кайда заявиха, че са убили седем войници от 

правителствените сили в Джибн, провинция Иб. В края на ноември отново 

джихадистите атакуваха пък силите на бунтовниците и сваления президент Али 

Абдула Салех в провинция Иб.  

На 2 декември, подкрепените от Обединените арабски емирства сили завзеха 

фабрика за производство на взривни устройства на Ислямска държава в град 

Аден.  

През това време, делегация от бунтовниците, известни като хути, придружени от 

лоялисти на сваления президент Салех, напусна Китай на 1 декември, след 

среща с ръководителя на Департамента за Западноазиатските и 

Северноафрикански работи на Китай по отношение на хуманитарната и 
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политическа криза в Йемен. Външният министър на Китай, Уанг Ий е поканил 

делегацията на хутите и Салех. 

Йеменският вице-президент Али Мохсен ал Ахмар пристигна в провинция Мариб 

на 2 декември, за да координира подготовката за военна операция. 37-ма 

бронирана бригада на правителствените сили е разположена в Мариб, 

пристигайки от Хадрамаут на 1 декември. От правителството на Абд Раббу 

Мансур Хади потвърдиха, че бригадата ще вземе участие на фронтовите линии 

в Джауф и Мариб, като част от операции за офанзива върху йеменската столица 

Сана, която все още е под контрола на бунтовниците.  

В същото време, на 2 декември правителствените сили завзеха от хутите зоната 

на Архаб, североизточно от Сана. Силите на Хади иззеха контрола и върху 

планината Бабин и обградиха ал Табаб. Саудитската въздушна коалиция удари 

позиции на хутите в Архаб, където има сгради на Републиканската гвардия, 

лоялна на сваления президент Али Абдулла Салех.  

Също на 2 декември, силите за сигурност, тренирани от ОАЕ, бяха разположени 

в крайбрежната зона Белхаф, провинция Шабуа. Допълнителните сили ще 

подкрепят местната съпротива и ще обезопасят важна инфраструктура.  


