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ЕДНА „НЕВИДИМА“
ВОЙНА
Какво е общото между един български химик, наркокартелите, гватемалските
специални части „Кабаил“, ливанските сили за сигурност, Брендо и Ал Кайда в
Ислямския Магреб?

Наркотиците.
Често чуваме за това, че един или друг бос на мафията в Мексико и Колумбия е
бил хванат при специализирана акция. Кадрите от телевизионните екрани
показват мъже с автомати, бронирани жилетки и хеликоптери, които са готови да
излетят всеки ден. Някой политик дава изявление с чисто бяла усмивка.
„Войната срещу трафика на наркотици върви в наш интерес!“ Когато се
споменат картелите, в главите на мнозина изникват екзотични гледки,
включващи позлатени коли, жени, облечени само с бански на фона на палми и
триетажна луксозна вила – а там някъде седи латиноамериканец със злато по
себе си, който пуши дебела пура. Но отвъд ПР образът на картелите, в голяма
степен разпространяват от самите лидери на организациите с цел заблуда,
нещата изглеждат по друг начин.

От 2006 година насам в Мексико се води истинска война на
няколко фронтови линии. Нейни жертви са стотици хиляди –
както членове на картели и войници, така и цивилни. До 2016
над 1,6 милиона души губят жилищата си, а убитите минава
180 000 души. Още по-лошо – заради корупцията в Мексико и
липсата на работа, над 3,2 милиона души разчитат на
търговията с наркотици за прехраната си.

Историята на войната между картелите и мексиканското правителство е история
за бедност, невежество, човешки трафик и кръвопролития, извършвани от всяка
от воюващите страни, останали встрани от камерите. Алтернативната
икономика, държаща в ръцете си цели правителства – днес босовете на
картелите са едни от най-богатите хора в света със свои лични армии, готови да
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услужат на всеки, който може да си ги позволи, включително радикални
групировки от Африка и Близкия изток.
През ноември 2014 година ливанските сили за сигурност арестуван българския
гражданин „Б. Карбозов“, смятан за един от най-опасните производители на
каптагон в света. След координиране със саудитските служби за сигурност,
Централната служба за борба с наркотиците на Ливан успешно е арестувала
него, 52-годишен палестинец и 40-годишен сириец, с които Карбозов е работил.
Постепенно е разкрита цяла мрежа за трафик и производство на наркотици, за
която отчасти пише журналистът Роберто Савиано в последната си книга,
„НулаНулаНула“. Той намесва и името на друг български мафиотски бос –
Брендо.

Благодарение на

българските канали, коката от

Южна

Америка пристига в Италия – нещо нечувано досега. А как
коката достига България?

Разследванията посочват мрежи за разпространение на наркотици от Колумбия
и Мексико с кораби до Западна Африка, където често радикални групи като Ал
Кайда в Ислямския Магреб печели от посредничество и участие в канала, а
оттам през Северна Африка наркотиците потичат към Близкия изток и Европа.
Печалбите на джихадистите от тази дейност са за над 1 милиард долара
годишно. През 2009 година португалските служби залавят най-малко 20 души,
повечето момчета до 20-годишна възраст, пренасяли в телата си капсули с
кокаин от Гвинеа Бисау за Испания и Португалия…В търговията с каптагон, от
друга страна, участват български групировки, сирийски милиции, радикални
групи (включително „Ислямска държава“), Хизбулла. През 2014 ливанските
служби залавят пратка от 15 милиона хапчета каптагон, произведени в Сирия –
най-голямото количество, залавяно досега. Смята се, че българинът, за който
стана дума, е бил частен химик на престъпна група, произвеждаща тези
таблетки. Сирия, която притежава голяма фармацевтична инфраструктура е
вторият по големина доставчик на фармацевтични продукти в района. Често от
фабриките, под надзора на правителствени служители са били транспортирани
таблетки каптагон за Ливан – най-вече от района на Хомс – който днес се
контролира предимно от „Ислямска държава“ и Фронт ан Нусра. При това
положението не е трудно да се досетим откъде и от кого се купуват огромните
количества, достигнали и до България. За да разберем тази война, случваща се
от десетилетия, трябва да погледнем към Мексико.
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СИТУАЦИЯТА В
МЕКСИКО

Мексиканската нарковойна е един от най-смъртоносните и кървави конфликти,
който продължава с различна интензивност и до днес. Всъщност, тя се явява
мексиканското разклонение на глобалната война срещу трафика на наркотици,
но в южната съседка на Щатите, тя е най-ожесточена. От избухването й през
2006 до днес, военните и полицейски операции, както и атаките от страна на
картелите, са отнели живота на над 180 000 души (сред които 1000 деца), а 1,6
милиона са загубили домовете си, а 27 000 се водят безследно изчезнали.
В началото, през 2006 година, правителството на Мексико, водено тогава от
Фелипе Калдерон, започва операциите срещу картелите с цел да прекрати
насилието в споровете между отделните престъпни групи. Тогава властите
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обявяват, че основната задача е разоръжаване на картелите, а не спирането на
трафика, което те оставят като цел на САЩ.
Въпреки че наркокартелите в Мексико съществуват от десетилетия, както и
организирания наркотрафик, тяхното влияние се увеличава постепенно след
разпадането на два от най-големите картели: колумбийските Кали и Меделин.
Постепенно мексиканските групи изземат основната функция на колумбийците
дотогава – трафика на кокаин, за да държат днес близо 90% от движението на
кока, от което печалбите са за близо 50 милиарда долара годишно.
Когато говорим за нарковойната в Мексико, трябва да имаме предвид, че това е
мащабен конфликт – само на страната на картелите участват близо 100 000
души, разпределени в различни по големина групи – а сцена на военните
действия е цялата територия на Мексико. Макар и не официална война в
смисъла на онова, което виждаме в Сирия, Ирак или Афганистан, операциите в
Мексико са именно военни. Тук говорим и за война в самото общество, в самата
държавност, подкопавана от корупция и наркотици, които малцина имат интерес
да спрат.
Като се има предвид разположението на Мексико, територията му отдавна се
използва за разпределителна точка за пренос на наркотици от Латинска Америка
първоначално за САЩ, а по-късно – през 1960 - и към целия останал свят. В
основата на могъществото на тази алтернативна държава, седи
производството на кока. До началото на 1980-те името на Пабло Ескобар е
свързвано най-вече с кокаина, но в този период колумбийските организации
започват сътрудничество с мексикански групи, за да избегнат мерките,
предприети срещу тях.
Въпреки многото фактори, които допринасят за насилието, не може да се отрече
една от основните причини – споразумението между картелите и правителствата
в Мексико, водени от Институционалната революционна партия (ИПР), чието
политическо влияние започва да губи сили през 1980-те години. Партията
управлява Мексико в продължение на 70 години и е член на Социалистическия
интернационал. От основаването си през 1929 година до 2000 непрекъснато
участва по един или друг начин в политическия живот на страната. Именно при
отслабването на партията се виждат първите сигнали за засилваща се корупция
по високите етажи на властта. Картелите започват да оперират по-свободна, без
да дължат нищо на управляващите. Немалко политици в Мексико печелят от
продажбата на марихуана, кока, опиум. Военните операции срещу картелите
започват едва след 2000 година, когато властта взима опозиционната дясна
Партия на националното действие.
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Боевете между отделните картели започва с нови темпове след ареста Мигел
Гаярдо, Ел Падрино, през 1989 година, който контролира целия трафик на
кокаин в Мексико дотогава. Гаярдо е бивш агент на федералната полиция,
основал един от най-силните през 1980-те години картел – картелът
Гуадалахара. С малки затишия, насилието ескалира непрестанно от 2000 година
насам.
Един от основните фактори в мексиканската война с наркотиците е
бедността.
Липсата на алтернативи, натиска от страна на властите, ширещата се корупция
– все причини, поради които мнозина хора, живеещи в отдалечените райони на
страната (подобно на положението в Колумбия) работят в плантации и полета,
произвеждащи марихуана и опиум. Между 2004 и 2008 ръстът на хората,
живеещи под средния доход за страната е нараснал от 17% на 21%, а близо 46%
(52 милиона души) живеят в бедност. В отделни части на Мексико картелите са
единствената форма на организация и сигурност, а местната власт е
абдикирала. Неслучайно за босовете на картелите има песни, разпространявани
сред младежите, често те са превръщани в герои. Към 2012 картелите дават
работа на близо 500 000 души, а преките доходи на още 3,2 милиона души
зависят по един или друг начин от търговията с наркотици.

Паравоенни организации от бивши полицаи и военни
Заедно с картелите работят паравоенни организации, които подсигуряват
защитата на организацията. Тези групи започват работата си основно като
охрана на търговските пътища. Често членове на паравоенните организации са
бивши служители в силите за сигурност на Мексико, както и наемници от Южна
и Централна Америка. Например, една от най-силните организации, Сетас,
използват в редиците си бивши военни, морски пехотинци и полицейски
персонал, предлагайки високо заплащане и подкупи на шефове в службите за
сигурност. Именно така Сетас се превръщат в нарицателен образ за жестокостта
на наркокартелите.
Бойците на картелите са тренирани от бивши членове на елитния корпус Каибил
на Гватемала, по данни на журналиста Роберто Савиано, които са разпуснати
след гражданската война. Става дума за т.нар. каибилес (думата идва от
името на царя на маите, Каибил Балам, борил се срещу испанските
конкистадори през 16 век), създадени през 1974 година под името Център за
специални тренировки и операции „Каибил“. Основната цел на командосите е да
се сражават срещу бунтовническите части, подкрепяни от САЩ. Каибилес
участват в редица кланета – цели селища на маите са изравнени със земята, а
жестокостите са неизмерими. През 1996 година, 36 години по-късно, войната
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приключва с 200 000 убити, 36 000 безследно изчезнали и 626 доказани кланета.
Първият президент на Гватемала след гражданската война, Алваро Арсу, по
искане на САЩ, трансформира специалните части – най-добрите в Латинска
Америка – в звено за борба срещу наркотрафика. През 2003 каибилес
официално стават „антитерористичен батальон на специалните части“.

Проблемът е, че много членове на каибилес са съкратени и
остават без работа. Така те са привлечени от престъпни
групировки – следите им могат да се проследят чак до
Близкия

изток.

През

2003

правозащитната организация

„Амнести“ излиза с доклад, в който се споменава за участие
на военни и полицаи в наркотрафика. Отделно бившите
военни се занимават с кражби на коли, трафик на деца за
нелегални

осиновявания

и

операции

по

„социално

прочистване“.

Именно членове на каибилес тренират известните Лос Сетас, а има данни и за
хора от Каибил, които тренират групи в Ирак след падането на Саддам Хюсеин.

Откъде идва оръжието?
Макар и да имат право на носене на оръжие, мексиканските граждани трудно
могат да си купят оръжия. Най-често оръжията идват от американския пазар,
както от Гватемала, муниции, останали от гражданските конфликти в Централна
Америка (например Никарагуа) и от мексикански казарми. Най-често
използваните оръжия са М16, М4, АК-47 (Калашников). Картелите използват и
гранатомети, базуки, тежки картечници.
Не трябва да се пропуска и още нещо – картелите отдавна не са просто
квартални или местни престъпни организации. Те са много повече. Операциите
им се простират далеч извън Южна Америка, като разполагат с достатъчно
средства, за да имат организиран транспорт не само на повърхността.
Организациите разполагат със свои самолети – под наем или тяхна
собственост, а също и кораби. Картелите разполагат и с подводници. Да,
наистина – звучи невероятно, но данните на Министерство на отбраната на САЩ,
както и властите в Мексико и Колумбия показват, че големите картели в Мексико
разполагат с подводници, с които прекарват кокаина по крайбрежието на Южна
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и Централна Америка. Не се знае точният им брой, но са открити потънали с
товарите си подводници, управлявани от двама до трима души екипаж. Често
подводниците пренасят по 10 тона товар – нещо, което по суша няма как да бъда
прекарано в това количество наведнъж. Знае е се също, откъде са закупени
подводниците – бившият Съветски съюз. Олигарси, които успяват да достигнат
до част от остарелия съветски арсенал, разпръснат из днешна Русия, продават
огромно количество оръжие, муниции, корабчета и дори подводници на найголемите престъпни организации в Мексико и Колумбия. Сред имената, които се
знае, че са участвали в този бизнес е това на Семьон Могилевич – един от найголемите руски престъпни босове.

В началото бяха Лос Сетас
В съвременната епоха терористичната комуникация започва своята история
с картелите. През май 2005 година един от босовете в картела Белтран-Лейва
залавя четирима наемни убийци от Сетас. Той ги вкарва на горния етаж в тайна
къща с подсилени стени и под, слага им черни торби на главите, а след това ги
интервюира с пусната камера, записваща всичко. Той разстрелва четиримата
наемници, след мъчения, след което изпраща записа на различни телевизии.
Каналите не го излъчват, но записа е пуснат в Интернет и скоро става
изключително популярен. Славата от видеото донася на този бос слава и
спокойствие за 8 години напред.
Така се започва с модерната практика да се качват в Интернет видео кадри
с убийства на противници. Този метод бързо е възприет и от радикалните групи
в Близкия изток. Всъщност, смята се, че практиката да се провежда екзекутиране
на пленници, да се режат глави и цялото това насилие да бъде споделено на
обществеността с видео в Интернет, е предадена от картелите на радикални
групи като Ал Кайда. Лос Сетас, например, са първите пуснали видео с
обезглавяване и масово убийство на пленници – те убиват 72 мигранти в
хамбар, като ги екзекутират един по един.
Целта е да се всява уважение сред останалите групировки и страх във
властите и обществото. Както радикалните групи, така и картелите оправдават
действията си, превръщайки хладнокръвното убийство в пропаганда, изработена
професионално с последните възможни технологии. Понякога програмисти са
отвличани направо от университетските кампуси.
Най-малко два картела пък прилагат и религиозен елемент преди
джихадистките групи да възприемат тази тактика в Интернет – Ла Фамилия и
Рицарите тамплиери използват в клиповете си религиозна реторика, за да
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направят дейността си по-популярна. Подобно на „Ислямска държава“ в Ирак и
поробването на язидите, картелите избиват цивилни или хора от други етноси,
чиито убийства разпространяват за пропаганда.

Още:
 Of Cartels and Jihadists: Misconceptions and Provocative Suggestions

Карта на пътищата на дрога от и за Мексико (уточняваме, че картата е преведена, а
не изготвена специално за De Re Militari).
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Кой кой е?

Сетас
През 1999 картелът от Залива наема 37 корумпирани войници да работят за него.
Тези войници, идващи от елитните части GAFE и GANFE, стават известни на
света с името Лос Сетас и започват да оперират като частна армия на картела
от Залива. От началото на 2010 Сетас започват кървава война с бившите си
работодатели за контрол върху търговията с наркотици в Североизточно
Мексико. Сблъсъците отнемат живота на хиляди.
Сетас са известни с кървавите си акции срещу цивилни, включително
убийството на 72 мигранти в Сан Фернандо. Престъпната им мрежа,
обхващаща трафик на хора, наркотици и контрабанда на петрол, се простира от
Централна Америка до Европа.

Синалоа
Картелът Синалоа е известен и като Лос Антракс и започва операциите си срещу
картела от Залива, за да контролира важната артерия към югозападните части
на Тексас след 2003, когато е арестуван босът Осиел Карденас. Синалоа е воден
от един от най-известните лидери на наркокартели, Хоакин Гусман, Ел Чапо,
чиито лични активи са в размер на около 1 милиард долара. Той е окончателно
арестуван през януари 2016 и към момента лежи в затвор със строг режим.
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Синалоа воюват с картела Хуарес и го побеждават, но на цената на близо
12 000 живота. През 2010 година се появяват сигнали, че картелът Синалоа е
проникнал по етажите на мексиканското федерално правителство и военните,
споразумели се с него за унищожаването на други групи.

Картелът от Залива
Картелът, базиран в Матаморос е бил един от доминиращите картели в Мексико
през последните години. В края на 1990-те наемат своя частна армия, известна
като Сетас, чиито спор, избухнал по-късно, превръща цели градове в призрачни
зони.
Вътрешните борби довеждат до редица убийства в Мексико и САЩ. Днес една
от фракциите, Лос Метрос, доминира и най-вероятно контролира операциите на
целия картел.

Тихуана
Картелът Тихуана е един от старите мексикански картели, опериращи
непрестанно от 1989 насам. Базиран в един от най-стратегическите градове,
Тихуана, картелът е един от най-мощните в страната и продължава да изнася
наркотици дори след отслабването му от вътрешна война през 2009 година.
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Рицарите тамплиери
Картелът на рицарите тамплиери може би звучи налудничаво като име, но е едно
от най-кървавите организации в Мексико. Създаден през 2011 след смъртта на
лидера на Ла Фамилия Мичоакана, Назарио Гонсалес, „Рицарите“ нарастват
бързо и завземат големи части от територията на Ла Фамилия в САЩ и Мексико.
През 2011 влизат вероятно в съюз със Синалоа в усилията им да изкоренят
остатъците от Ла Фамилия и да възпрат Сетас да завземат нови територии.
„Рицарите“ се занимават с трафик на дрога и оръжия, пране на пари, поръчкови
убийства, отвличания, но имат и свой Кодекс на честта – книга от 22 страници,
озаглавена „Кодекс на рицарите Тамплиери от Мичоакан“.

Мара Салватруча (MS -13)
Международна престъпна организация, оперираща от 1980-те насам. Членовете
на МС-13 са над 70 000 и са в съюзни отношения с японската мафия Якудза, Лос
Сетас, картелът от Залива, Ла Фамилия и други. МС-13 са базирани в Лос
Анджелис и имат клонове в Канада, Мексико и Централна Америка.

Белтран-Лейва
Картелът е основан от четирима братя – Маркос Артуро, Карлос, Алфредо и
Хектор. През 2004 и 2005 Артуро Белтран Лейва тренира мощни групи, с които
се бори за търговските пътища в Североизточно Мексико. Чрез сплашване и
корупция, картелът успява да навлезе в политическия елит на Мексико, в
съдебните и полицейски институции, както и в офисите на Интерпол в Мексико
Сити. Мексиканската полиция смята, че картелът е разпуснат след като Артуро
е убит от морски пехотинци през декември 2009 и ареста на Хектор през 2014.
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Хуарес
Картелът Хуарес е базиран в един от най-бедните мексикански градове – Хуарес.
Смята се, че близо 60% от населението се издържа от търговията с наркотици.
Картелът контролира един от основните маршрути, донасящ милиарди долари
печалби. Хуарес използват корумпирани полицаи, които работят като въоръжени
крило на групировката. Дори след отслабването на силите им през 2011, Хуарес
продължава да контролира три основни точки за влизане в Ел Пасо, Тексас –
един от най-важните пътища за пазара на дрога в САЩ.
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СИТУАЦИЯТА В СИРИЯ

Северен сектор
Сраженията между Даеш („Ислямска държава“) и Свободната Сирийска армия
(ССА) северно от Халеб (Алепо) продължават с променлив успех. Силите на
Даеш успяха да завоюват няколко населени места в близост до турската граница
– Тахмул, Джариз Кафра, Файрузия, Тилал ал Хюсаин и Дудиян, но късно
вечерта вчера (27 април) ССА успя да отвоюва Дудиян и днес (28 април) боевете
около града продължават. През цялата седмица части на Даеш продължиха
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атаките си срещу бунтовническите позиции при Маре, но без никакъв резултат.
Същевременно, през последния ден, силите на САА успяха да изтласкат
кюрдите от селата Аин Дакна и Тал Балуни, западно от Азаз.
В самия Халеб продължават ежедневните бомбардировки и
размяна на артилерийски обстрел, които костват живота
най-вече на цивилните, останали в града. Смята се за четири
дни на въздушни удари от страна на сирийската армия наймалко 130 цивилни са били убити. На 26 срещу 27 април
въздушен удар попада върху болницата „Ал Кудс“ в Халеб,
убивайки по данни на „Лекари без граници“ най-малко 27
души. Сирийският режим отрича въздушният удар да е
причинен от негови самолети.
Преди около ден (26 срещу 27 април), в Аин Иса пристигна контингент от 150
бойци на САЩ, които трябва да се включат в операциите на Сирийските
демократични Сили срещу Даеш или в провинция Ракка, или в провинция Деир
ез Зор. По данни на САЩ, силите им трябва да достигнат 250.
В Камишли продължават престрелките между про-правителствените милиции и
кюрдите, избухнали в края на миналата седмица. Към момента YPG имат превес,
след като овладяха затвора и още няколко ключови пункта в града. Беше
постигнато примирие, но напрежението остава.

Южен Сектор
Тук ситуацията остана относително спокойна, като единственото по-сериозно
раздвижване е продължаващата офанзива на сирийската армия срещу
контролирания от Даеш град Арак и околните ключови позиции.
По на юг, Даеш успя да изтласка Джаиш Джедид от ат Танф и вероятно
ислямистите ще опитат да си върнат ключовия ГККП Танф на границата с Ирак.
Предстои да видим развитието на тази офанзива.
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СИТУАЦИЯТА В ИРАК

В района на градчето Наср продължават опитите за офанзива на иракската
армия с цел да се пресече връзката между Мосул и Хауиджа. Преди няколко дни
джихадистите от Даеш успяха да отразят една атака на правителствените сили
източно от Хауиджа, което се оказа пореден звучен шамар в лицето на иракската
армия, която все още се намира в дълбока морална и структурна криза.
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В Туз Хурмато избухнаха сражения между пешмергите и местните шиитски
милиции, чиято цел е да изтласкат кюрдите от града. Макар и локализиран, този
конфликт загатва за евентуален по-голям сблъсък в бъдеще в случай на разгром
и изгонване на Даеш от страната.
На юг, около Фалуджа, Даеш успя да реализира своя собствена
контраофанзива, която доведе до първото разширение на контролираните от
джихадистите територии от месеци насам. Предстои да видим дали и кога
иракската армия ще успее да контрира тази атака и да изтласка силите на Даеш
обратно. Не бива да се забравя, че местното население е изключително
скептично към силите на Багдад и е по-склонно да подкрепи Даеш, отколкото
доминираните от шиити правителствени сили.
Няколко

атентата

разтърсиха

Ирак

през

последната

седмица. На 25 април 6 души от иракската армия бяха убити
при взрив на кола-бомба южно от Багдад. Също на 25 април
друг атентат с кола-бомба уби 11 души източно от Багдад.
По-рано, на 21 април серия от атентати отнеха живота на
най-малко 10 души, а два пъти повече бяха ранени в и около
иракската столица.

19 | P a g e

СИТУАЦИЯТА В ЛИБИЯ

Основните събития в Либия са свързани с напредването на Даеш („Ислямска
държава“) към Бани Уалид. Джихадистите заеха няколко ключови обекта около
контролирания от местни милиции град и вероятно подготвят решителна
офанзива.
Същевременно, в Дерна бригадата „Абу Салим“ успя да прогони силите на Даеш
окончателно, но няколко дни по-късно правителствените сили на генерал Хафтар
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атакуваха града, заемайки по-голямата част от него. Към момента силите на
Хафтар не контролират единствено крайбрежната зона.
В Бенгази продължава противопоставянето на Даеш и правителствените сили,
като ислямистите все още получават подкрепа от някои местни структури –
кланове и представители на подземния свят.
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СИТУАЦИЯТА В ЙЕМЕН

Боевете между силите верни на Салех и тези, подкрепящи Хади продължават
ожесточено в района на Таиз и Маариб.
В Аден про-правителствените (на Хади) сили успяха да постигнат временен
контрол над целия град, но това едва ли ще е дълготрайно развитие и скоро
очакваме поредното надигане на групи, симпатизиращи на Даеш и Ал Кайда.
Същевременно силите на Хади, подкрепяни от широката арабска коалиция
(водена от Саудитска Арабия), успяха да превземат ключовото пристанище
Мукалла, вклинявайки се в средата на зоната, контролирана от Ал Кайда.
Ислямистите понесоха сериозни загуби – по различни данни между 600 и 800
бойци на джихадистите са загинали при саудитски удари над Мукалла.
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СИТУАЦИЯТА В
СОМАЛИЯ
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СИТУАЦИЯТА В
АФГАНИСТАН

Важно е да се спомене, че през последната седмица не само, че талибаните
продължават офанзивата си, но има и раздвижване на Даеш („Ислямска
държава“) по границата с Пакистан. Групировката беше в застой на фона на
активността на талибаните, които продължават да са най-силният играч на терен
към момента. На картата може да се види напредването на талибаните за сметка
на армията.
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ПИСМА
Публикуваме читателски коментар, който получихме на пощата си
относно част от информацията в брой 4, посветен на Южен Судан и
Судан. Благодарни сме за всяка информация и всеки коментар, който
може да допълни информацията в журнала. Пишете ни на
ruslantrad@gmail.com или klubvoennaistoria@gmail.com.

От Иван Иванов, студент по География в СУ:
„Причината да ви пиша не е просто да ви загубя времето с два абзаца празни
приказки, ами поради смущаващ абзац от вашата статия относно ситуацията в
Южен Судан. Цитирам:

Проблем 4: водата е основен ресурс. Не просто важен, а
жизненоважен, особено за този регион от света. По-богата на

водни ресурси е северната част на Судан, заради течението
на Нил. Южната част има повече залежи на петрол, но липсата
на водни такива, може да е проблем за развитието на
селското стопанство, намаляване на бедността и глада, които
в момента са с висок процент

Макар че от контекста на текста и заглавието, поне аз разбирам, че под "Южната
част" се има предвид държавата Южен Судан, то твърдението, че е бедна на
водни ресурси е напълно грешна, още повече сравнена със северната част, за
която се твърди, че е по-богата. Дори твърдението да се отнася само за
северната част от Южен Судан или само Судан, твърдението отново е
невалидно. Да вземем за пример станция Джуба (1000mm), която е с годишна
сума на валежите почти двойно на голяма част от България (500-600mm), а
спрямо Хартум (130mm) e 8 пъти по-валежна.
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Естествено, Африка също преживява климатични катаклизми, най-вероятно
трайни промени, които най-чувствително се усещат по количеството паднали
валежи, които прогресивно намаляват за тази част на Африка (статията на UNEP
по-долу).“
 Станция Джуба (по картата може да видите други част от (Южен) Судан):
http://worldweather.wmo.int/en/city.html?cityId=1541

 Карта на валежите в Судан:
http://ilstuafrica.wikispaces.com/file/view/Sudan_Precipitation.jpg/283317886/Sud
an_Precipitation.jpg
 Климатична карта на Африка с политически граници:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Africa_Koppen_Map.png
 Статия на UNEP относно климатичните промени в региона:
http://na.unep.net/geas/getUNEPPageWithArticleIDScript.php?article_id=72
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