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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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ИЗТОЧНА ГУТА 
 

През изминалите дни, правителствените сили са започнаха обсада 

над предградието на Дамаск Хараста, разположено в Източна Гута. 

 

Те също така изтласкаха бунтовниците от Масраба, прекъсвайки 

главния път, който свързва северна Гута с южните райони и по този 

начин изолираха най-големият град в Източна Гута, Дума. 

Цивилните са започнали да се изтеглят от Гута по черни пътища, но 

движението им е затруднено от бомбардировките и обстрела. 

На 11 март Източна Гута окончателно бе разделена на три части от 

правителствената армия - на север Хараста и Дума заедно с Ал 

Рейхан , които бяха обградени и изолирани напълно и на юг където 
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под бунтовнически контрол останаха Арбин, Замалка, Джобар, Аин 

Тарма, Кафр Батна, Сакба, Хамурия, Джисрин и Афтрис. 

На 12 март части на “Тигрите”,  Републиканската гвардия и 4-та 

механизирана дивизия успяха да напреднат към Афтрис и Джисрин. 

В същото време бунтовниците от Файлак ал-Рахман отблъснаха 

няколко последователни атаки в района на Хараста. 

На 13 март организацията Лекари без граници определи ситуацията 

в Източна Гута като "скандално и безмилостно масово бедствие". 

Според тяхна информация, в периода между 18 февруари и 3 март в 

обсадения район са загинали 1005 цивилни, а други 4895 са били 

били ранени в различна степен. Това прави по 71 смъртни случая 

дневно. 

Данните са събрани от общо 20 болнични заведения, които получават 

материална подкрепа от организацията. От тях 15 са засегнати от 

бомбардировки и работят с ограничен капацитет. 

На 14 март, докато продължаваха тежките бомбардировки над 

обсадените части на Източна Гута, на терен проправителствените 

сили навлязоха в Джисрийн завземайки голяма част от градчето. 

“Тигрите” успяха да наложат и пълен контрол над Хамурия, където 

около 10 000 цивилни бяха евакуирани към контролирана от 

правителството територия. 

Северно от там, в района на Дума, части на сирийската армия 

завзеха Ал Рейхан. В същото време 26 камиона на Червения 

полумесец, натоварени с хуманитарна помощ бяха допуснати до 

центъра на Дума. 

На 15 март правителствената армия завзе напълно Джисрийн. Сред 

важните обекти попаднали от правителствен контрол се оказа голямо 

депо за транспортни средства на Файлак ал-Рахман. 

През целия 16 март продължи евакуацията на цивилни като нови 12 

000 души успяха да преминат през коридора в Хамурия. 

През това време проправителствените сили навлязоха в Сакба, 

овладявайки почти половината от селището. 
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На 17 март Сакба бе напълно завзет, а заедно с това започна атака 

и срещу Кафр Батна. На север от там “Тигрите” заеха позиции в 

няколко ферми западно от Дума. 
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ОПЕРАЦИЯ „МАСЛИНОВА КЛОНКА“ 
 

След като на 8 март подкрепените от Турция сирийски бунтовници 

овладяха центъра на Жиндарес, на 9 март този те разшириха своята 

зона на контрол в околностите на градчето, изтласквайки YPG от 

няколко села северно от там. Заедно с напредъка, който 

осъществяват частите на Свободната сирийска армия успоредно на 

пътя между Азаз и Африн, протурските бунтовници реално 

достигнаха на 5 км. от главния град в кантона. 

На 10 март частите на ССА завзеха няколко селища, успоредно на 

пътя между Жиндарес и Африн. В същото време все повече се влоши 

и хуманитарната ситуация за цивилните в района. Хиляди бежанци 

бягат от настъплението на протурските бунтовници, търсейки 

убежище в Африн, а от там към контролираните от правителството 

градове Нубул и Захра. От своя страна градът остана без достъп до 

течаща вода след като централното водоснабдяване бе прекъснато 

в следствие на бомбардировка. 

На 11 март протурските сили завзеха нова поредица от села в района 

около Африн. Очевидно бързият напредък на бунтовниците след 

падането на Жиндарес се дължи на това, че те срещат много слаба 

съпротива през последните няколко дни. Бойците на YPG се изтеглят 

в посока Африн, където се очаква да дадат решителен отпор. 

На 12 март, според различни независими източници, кюрдските сили 

са се съгласили да предадат под правителствен контрол осем 

селища по границата с кантона Африн, включително град Тал Рифат 

и военната база Менег. 

Междувременно протурските сили достигнаха на около 2 километра 

от обкръжение на Африн от юг, изток и север. Практически остана 

отворен единствено пътят, който свърза главния град на областта с 

Нубул и Захра. Именно по него хиляди цивилни се опитват да избягат 

от военните действия и да достигнат до територия, контролирана от 

правителството.  
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Докато през последните няколко дни продължава подготовката за 

обкръжение на Африн, на 13 март протурските бунтовници успяха да 

извършат значителен напредък в районите на юг от Булбул и западно 

от градовете Шейх ал-Хадид и Жиндарес. В рамките на 3-4 дни те 

успяха да завземат без особена съпротива над 10 села в тези 

сектори. 
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Отделно те напредват и по границата с провинция Идлиб в посока 

изток към Нубул и Захра. 

На 14 март най-малко 8 бойци от проправителствените сили в Африн 

загинаха при турски удари върху техни позиции. Ден по-късно 

турската армия продължи да затяга обръча около Африн като в 

рамките на няколко дни завзе поредица от села  северозападно от 

града. По този начин под кюрдски контрол остана единствено град 

Африн, както и зоната около Нубул и Захра. 

На 16 март турската бойна авиация порази болница в Африн. При 

ударът са загинали са най-малко 9 души. Турски източници пък 

пусната видео кадри от болницата, отричайки, че е имало подобен 

удар. 

На 18 март силите на операция “Маслинова клонка” стартираха 

щурмът срещу главния кюрдски град в областта. Под прикритието на 

турските ВВС и артилерия, те навлязоха в Африн през главния път 

от север, както и от запад. В рамките на няколко часа, срещайки 

ожесточена съпротива, протурските бунтовници успяха да изтласкат 

силите на YPG от важни упорни пунктове като градския затвор. 

Към обяд местно време протурските сили заеха позиции в центъра 

на града, а кюрдската отбранителна линия практически колабира 

напълно. До края на деня бяха издигнати турски знамена по 

покривите на всички административни сгради в Африн, а последните 

гнезда на съпротива бяха ликвидирани напълно. 

Почти веднага с новините за падането на Африн се появиха 

информации за грабежи на частна собственост и плячкосване от 

страна на на силите от операция "Маслинова клонка". В следствие на 

това командването на операцията издаде заповед да бъде наказван 

всеки, който прояви подобно поведение и по някакъв начин е увредил 

частна собственост на жители на Африн. 

Почти два месеца бяха нужни на сирийските бунтовници, част от 

Свободната сирийска армия, подкрепени от Турция, да завземат град 

Африн, но с минимални щети по самия град. От началото на 

операцията на 20 януари до този момент, те съумяха да наложат 

контрол на над 70% от кантона, включително над 150 села, махали и 
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ферми, както и градовете Булбул, Жиндарес, Шейх ал-Хадид, Ражу и 

Африн.  

Информацията на Сирийската обсерватория за човешки права 

показва, че в периода 20 януари - 18 март Сирийските демократични 

сили и YPG са загубили над 1500 от своите бойци, докато загубите на 

силите на операция “Маслинова клонка” се равняват на почти 500 

души, включително 78 турски войници. 

 

Ясен е и броят на цивилните загубили своят живот за този период. 

Става въпрос за 289 души от кюрдски, арабски или арменски 

произход, включително 43 деца и 28 жени. Всички те загинали в 

следствие на въздушни удари, артилерийски обстрел или екзекуции.  


