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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, доктор, а преди това и magister cum laude 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 СИРИЯ 
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ОПЕРАЦИЯ „МАСЛИНОВА КЛОНКА“ 
На 2 март Сирийската обсерватория за човешки права съобщи, че 

турски самолети са атакували проправителствени сили в селище, 

разположено северно от Африн. 17 бойци от изпратената по-рано в 

Африн проправителствена милиция са загинали, включително 

членове на YPG. 

В същото време продължи и сухопътната офанзива на на 

протурските сирийски бунтовнически милиции. В рамките на деня те 

успяха обкръжат от три страни Ражо, завземайки околните села. 

Отворен остана единствено главният път, водещ на изток. 

В района на Жиндарес също бе осъществен значим напредък. 

Силите на ССА овладяха Хамилек и Рамадия, югозападно от града, 

достигайки до главния път между Жандарис и Африн. 

На 3 март се водиха изключително тежки сражения в района на Ражо. 

Самият град окончателно попадна в ръцете на протурските 

бунтовници в ранния следобед, но боевете продължиха и след това. 

Части на YPG извършиха атаки срещу три села, северно от Ражо. 

Междувременно, в района между язовир “17 март” и Азаз, силите на 

ССА завзеха поредица от селища, прикривани от турската бойна 

авиация. Според различни източници над 30 проправителствени 

бойци от Националните сили за отбрана са загинали след 

бомбардировка над щаб в Кафр Джина. 

На 4 март силите на операция "Маслинова клонка" завзеха 

планинския район Бафлиун на няколко километра западно от Азаз. В 

същото време бе осъществен и нов важен пробив в западната част 

на фронта, където частите на YPG бяха изтласкани от Шейх ал-

Хадид. По този начин три от общо шестте града в кантона Африн се 

оказаха в ръцете на протурските бунтовници. 

Ден по-късно – на 5 март - в северозападната част на фронта, 

протурските бунтовници овладяха възвишенията около Тал Шеран и 

заобиколиха селището, където се пресичат повечето локални 

пътища в района. Те напреднаха и на изток от там в посока юг където 

бяха овладени четири селища по левия бряг на язовир “17 март”. 
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На 6 март от командването на предимно арабската бригада Джайш 

ал-Туар (Сирийски демократични сили, SDF) обявиха, че ще 

прехвърлят 1700 свои бойци от фронта срещу Ислямска държава в 

провинция Дейр ез-Зор към кантона Африн. За да достигнат до 

своята цел, те ще бъдат пропуснати през контролирана от 

правителството територия в провинция Алепо. 
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Това се случва на фона на все по-засилващия се натиск на 

протурските бунтовници, които достигнаха на 10 км. от град Африн 

след като завзеха Тел Шеран. 

На 7 март силите от операция “Маслинова клонка” завзеха Кафр 

Джина, както и тренировъчен лагер на YPG в околностите на 

селището. Те продължиха на юг и достигнаха до Маш Алах. 

Северозападно от там протурските сили успяха да поемат контрол и 

над бента на язовир “17 март”.  

В същото време стартира и щурмът срещу Жиндарес. Подкрепените 

от Турция бунтовници изтласкаха YPG от стратегическия хълм Тал 

Жиндарес, южно от града. Така те установиха пълен артилерийски 

контрол над цялата територия на селището. 

На 8 март, след близо 24-часови сблъсъци сред улиците на 

Жиндарес, което доведе до почти пълно унищожение над селището, 

в крайна сметка частите на YPG бяха изтласкани на север. 

Така реално се откри пътят за настъпление в посока Африн от две 

посоки - югозапад от Жинадарес и североизток откъм Тал Шеран . В 

следващите няколко дни по всяка вероятност протурските 

бунтовници ще достигнат до главния град на кантона. 
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ИЗТОЧНА ГУТА 
На 2 март проправителствените отряди на “Тигрите” осъществиха 

сериозен напредък срещи Джайш ал-Ислам, южно от наскоро 

завзетата бивша база за противовъздушна отбрана. Те успяха да 

изтласкат ислямистите от голяма територия на овощни градини и 

ферми заемайки стратегическа позиция по пътя между Утая и Ал 

Шифония. 

На 3 март сирийската армия успя да извърши сериозен пробив в 

защитната линия на бунтовническо-ислямистките сили. Те успяха да 

завземат Ал Нашабия, Хазрама и Утая, а също така прекъснаха и 

връзката между Ал Шифония и Масраба. Северно от там, части на 

Републиканската гвардия напреднаха през селскостопанския район 

Ал Рейхан и навлязоха в Ал Рихан.  

На 4 март отбраната на  Джайш ал-Ислам продължи своя колапс и 

през този ден. Джихадистите бяха изтласкани от Бейт Наим и Ал 

Шифония. По този начин правителствените сили подсигуриха 

контрол над близо 40 % от територията на Източна Гута  и достигнаха 

до позициите на бунтовниците от Файлак ал-Рахман в Ал Мухамадия. 

На 5 март настъплението на сирийската армия и нейните съюзници 

бе сериозно забавено през този ден. Въпреки, че успяха да наложат 

контрол над фермите около Ал Мухамадия, те бяха отблъснати при 

опита си да навлязат в градчето. Същият сценарии се разигра и 

няколко километра на север при Рейхан. 

В същото време през района на Хараста навлезе хуманитарен конвой 

от 46 камиона на Червения кръст и Червения полумесец.  

Първоначалните очаквания бяха, че ще бъде доставена помощ за 27 

000 цивилни, обсадени в предградията на Дамаск, въпреки пречките, 

създавани от властите в Дамаск. В крайна сметка камионите така и 

не бяха разтоварени напълно и бяха принудени да се изтеглят заради 

нестихващите сблъсъци. 

На 6 март правителствените сили и “Тигрите” завзеха Ал Мухамадия 

и Рейхан. Те пробиха и в посока Мисраба, завземайки няколко ферми 

в околностите на селището. Завземането на Мисраба и Мудайрия би 
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свързало бойците верни на Асад, намиращи се във военната база с 

тези, придвижващи се от изток. Ако това се случи, Източна Гута би 

била разделена два части - северна и южна. 

 

 

На 7 март се водиха тежки сблъсъци в източната и южната част на 

фронта, където бяха отблъснати няколко правителствени атаки 

срещу Кафр Батна. В същото време бе завзето селището Бейт Сиуа, 

както и военното поделение в района на Хауш ал-Ашари. До този 

момент то служеше като важно депо за муниции, използвано от 

бунтовниците. 

Ден по-късно – на 8 март - след успехите през последните няколко 

дни, правителствените сили продължиха да развиват своето 

настъпление в посока запад. Те съумяха да завземат първо Хауш ал-

Ашари, а след това и военното поделение, намиращо се на 500 м. от 

Афтрис.  
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В същото време продължават и непрекъснатите въздушни 

бомбардировки от страна на сирийските и руските ВВС. Само в 

рамките на 24 часа са загинали 90 души, а особено голям проблем се 

явява липсата на медикаменти и продукти от първа необходимост.  

Според данни на Сирийската обсерватория за човешки права, от 

началото на правителствената офанзива са загинали общо 931 

цивилни, като сред тях има 195 деца и 125 жени.  

Повече от 4000 са ранени. 
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СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН 

 

 

Афганистанската армия обяви, че в края на февруари по време на 

сражения в провинция Хелманд, е бил заловен немски гражданин. 

Известен с бойното си име Абдул Уадуд, германецът е член на т.нар. 

Червен отряд (Sara Kheta), който служи като елитна част в състава на 

силите на талибаните. 

Германецът е бил заловен с още двама бойци на талибаните по 

време на атака на афганистанската армия в окръг Герешк, провинция 

Хелманд на 27 февруари. Тогава са убити пет бойци на талибаните. 

Уадуд е съветник на Мула Насир, който е смятан за командир на 

Червеният отряд в Хелманд. За афганистанската армия наличието 

на чужденец в състава на талибаните, не е изненада. Талибаните 

винаги са работили с чужди бойци, включително от състава на Ал 

Кайда и Ислямското движение на Узбекистан. Немски граждани има 

и в трите организации. 
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Може би най-известният германец, който е бил в състава на Ал Кайда 

в Афганистан, е Бек Харах, който е висш член на организацията, а 

също и бивши лидер на Ислямското движение на Узбекистан преди 

смъртта си при атака над американска база в Афганистан през 2010 

година. 

 

КОИ СА БОЙЦИТЕ ОТ ЧЕРВЕНИЯТ ОТРЯД? 
Червеният отряд (известен и като Кървавият отряд) може да се каже, 

че е нещо като талибански еквивалент на специалните части. В 

състава му има около 300 бойци, специално обучени за нападения 

върху военни обекти и пунктове. Те са по-скоро шокова сила, 

отколкото традиционна специална част. 

Въпреки че талибаните отдавна промотират тази сила, 

афганистанската армия признава за съществуването й през 2016 

година. Бойците на елитната част неколкотратно демонстрират 

уменията си при успешни нападения върху афганистанската армия и 

нейни съюзнически чужди сили. 

В Хелманд, където Червеният отряд е особено активен, талибаните 

контролират шест от 14-те окръга на провинцията и се борят за 

контрола над още шест, включително провинциалната столица 

Лашкар Гах. 


