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История и зараждане 

на Ислямска държава! 

 

Фиг. 1. Защо ИДИЛ? 

Ислямска държава, ИДИЛ, ДАЕШ, ИГИЛ или 

ISIS са най-често срещаните акроними във войната 

срещу тероризма, които се чуват всеки ден по 

телевизията или в социалните медии. Абревиатурата 

ИДИЛ произлиза от „Ислямска държава в Ирак и 

Леванта“ (на арабски:  والشام  العراق في االسالمية الدولة ), докато 

ДАЕШ е арабското наименование на „Ислямска 

държава“: al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, но 

сред арабите тази дума може да се приеме за обида, 

нещо като „да стъпчеш“ или „фанатик налагащ се над 

другите“1. 

Освен тези има и още няколко по-малко известни 

наименования, като „Ислямска държава в Ирак и ал 

 
1 Withnall, Adam. Iraq crisis: Isis changes name and declares its territories a new 

Islamic state with 'restoration of caliphate' in Middle East. // The Independent, 29 

юни 2014. Посетен на 29 юни 2014. 

https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/voenni-analizi/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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Шам“. Ал Шам е старото име на района на Сирия и78 

Ливан. На Руски език съкращението е ИГИЛ, а на81 

английски ISIS.84 

В крайна сметка както и да ги наричаме зад тях 

стои една и съща организация, която със средствата на 

радикалния ислям се превърна в най-голямата световна 

заплаха. Халифатът на Ислямска държава се стреми да 

привлече всичките почти два милиарда мюсюлмани от 

целия свят, не само в Близкия Изток2. 

Основните съставки на тази военна организация 

се състоят предимно от бивши офицери и разузнавачи 

на Садам, Арабската социалистическа партия БААС, 

различни организации на „Ал-Кайда“ и тридесет хиляди 

фанатични чуждестранни бойци от десетки други 

държави в най-добрите дни на ИДИЛ. 

В своя апогей през 2016 г. Ислямска държава 

беше разположена на територия по-голяма от тази на 

Великобритания с около 8 милиона поданици. Това са 

централните зони на Ирак и Сирия, през които е 

планирано преминаването на бъдещите тръбопроводи 

за газ и нефт. Днес тя все още претендира за тези 

територии. 

За да бъде спряна ИДИЛ трябва да се разберат 

причините за нейното раждане, целите за които се бори 

и методите които използва, за това в тази статия се 

предлага кратка хронология на историческото развитие 

и създаването и. 

ИДИЛ се ражда от войната в Ирак! 

Казват, че Ислямска държава (ИДИЛ) се ражда 

поради американската инвазия в Ирак, но генезисът на 

събитията трябва да се търси още от тайния договор 

Сайкс-Пйко в който Великобритания и Франция 

 
2 Данните за броя на мюсюлманите по страни 

http://bg.theglobaleconomy.com/rankings/muslim/ 
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изкуствено разделят бившите владения на Османската 

империя. През Първата световна война те насърчават 

арабите да се борят против Османската империя в замяна 

да се създаде на национална арабска държава на 

арабската от Персийския залив до Средиземно и Черно 

море, което не се получава. В страните от този регион се 

надига вълна на антиколониализъм, от което се 

възползват организации, като Арабската Социалистиче-

ска Партия БААС, която се бори за обединение на 

всички араби. 

След отдръпването поради невъзможност за 

управление на колониите от Франция и Великобритания 

в повечето близкоизточни страни започват да идват на 

власт различни авторитарни режими и диктатури. По 

европейските стандарти Гамал Насер3, Хосни Мубарак, 

Саддам Хюсеин и Хафез Асад са диктатори, но по 

местните мерки са реформатори модернисти, които 

изграждат работещи икономики, образоват населението 

и утвърждават светски институции. Бруталните им 

методи потискат инакомислещите, но посичат в зародиш 

и религиозния екстремизъм. 

След края на Студента война започва заграбване 

на освободените зони за влияние и САЩ установяват 

влиянието си върху полумесеца – Северна Африка, 

Близък Изток, Кавказ и Източна Европа. Арабските 

режими обаче упорстват в независимостта си, 

разчитайки на устойчиви, суровинни икономики. 

Последваха войните в Персийския залив, под предлог за 

защита на демокрацията и човешките права. Коалицията 

на желаещите ръководена от САЩ очакваше бърза 

военна победа, но когато накрая Саддам е свален, всички 

регулаторни структури, които удържаха личните, 

племенните и религиозните напрежения от 1917 г. насам, 

изведнъж изчезнаха. 

 
3 Иванов, Г., Анализ на шестдневната Арабо-Израелска война // Списание 

Национална сигурност, бр. 4, 2020, с. 7-12. 
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Самият Саддам Хюсеин е знаел, че няма да успее 

в прекия военен сблъсък с тази велика технологична 

сила и още шест месеца преди войната създава план за 

асиметрични бойни действия с отчитане слабите места 

на редовната американска армия. Иракското виеше 

командване, заедно с разузнавателните служби, 

предварително разработва военен план, наречен 

„Могадишу на Тигър“, или „Проект 111“ в който 

залагат военните формирования на Въоръжените сили 

да изчезнат и да се сражават, като бунтовническа армия 

от собствените си градове. 

Когато настъплението започна, Иракската армия, 

някога четвърта по численост в света, просто изчезва за 

една нощ, като войниците захвърлиха униформите си. 

По време на основната бойна фаза на конфликта много 

малка част от големите формирования на редовната 

Иракска армия се изправят срещу съюзниците.  От 

друга страна, тактиката на протакане на специалните 

сили „Федаините на Саддам“ трансформира 

широкомащабните операции в партизански нападения и 

терористични актове. След двадесет и един дни 

сражения президентът Джордж  Буш обявява „мисията 

за изпълнена“, а коалицията е загубила само 139 

войници. В Багдат настъпва хаос и дни по-късно във 

всички иракски министерства пламват пожари за 

прикриване на следите на бившия режим. Изгубена е 

всяка надежда за разкриване на плановете на режима. 

Коалицията постепенно налага възстановяване на 

реда в пределите на Ирак, но през май 2003 г. Саддам 

Хюсеин укриващ се близо до родния си град Тикрит 

издава заповед за започване на въстаническо движение. 

От този ден до оттеглянето на американската армия има 

4493 загинали и 32 хиляди ранени, а по данни на ООН 

има 155 хиляди убити в следствие войната в Ирак. 

Саддам е заловен и убит, но той не единственият с 

план за следвоенен Ирак. Осама бин Ладен ръководител на 
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терористичната организация „Ал-Кайда“ планира 

бунтовници, подобни на афганистанските талибани, да се 

бият редом с баасистите. 

Майката на Ислямска държава е организацията 

„Ал Кайда“. 

„Ал-Кайда“ води началото си през 1988 г. когато 

арабите се събират в Пешавар, Пакистан за борба със 

силите на СССР в Афганистан. Осама бин Ладен още 

тогава не е бил съгласен с ръководителя си Абдула 

Азам, относно това какво трябва да правят след 

войната. Бин Ладен лансира идеята да се  създаде 

ислямски халифат, обхващащ целия мюсюлмански свят. 

За тази цел професионално обучени терористи трябва 

да провокират САЩ и Запада да нападнат Афганистан, 

при което САЩ да претърпи военно и политическо 

поражение, подобно на Съветския съюз. Бин Ладен 

убива Азам и завзема контрола над огромен брой 

бойци, които се канят да напуснат страната след края на 

войната. Той създава нова групировка – „Тензим Ал-

Кайда ал-Джихад („Щаб на организацията за свещена 

война“) и разпространява идеологията си посредством 

книги, аудио касети и др.4 

„Ал-Кайда“ трябва да насърчи емиграцията на 

милиони мюсюлмани към идеалната земя за тях. Очаква 

се „Ал-Кайда“ да ги зарази с вярата и да използва 

технология за привличане на нови последователи. 

Въпреки че това не става Ал Кайда се утвърждава като 

най-голямата политико-военна грешка в американската 

история. След терористичния атентат на 11 септември 

президентът Джордж Буш и приближените му 

използват възможността за да променят из основи 

лицето на мюсюлманския свят. За съжаление, онова, за 

което не си дават сметка е, че инвазията ще потвърди 

реторика на Осама бин Ладен. 

 
4 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
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Религиозната система на ИДИЛ не води началото си 

от Ирак, тя винаги е била дълбоко вкоренена в плана, 

започнат от Бин Ладен и впоследствие изпълнен от 

йорданския лидер на „Ал-Кайда в Ирак“ – Абу Мусаб ал-

Заркауи. През 80-те Заркауи е дребен престъпник, който 

заминава за Афганистан да воюва със Съветските войски, 

но пристига твърде късно. Там научава повече за 

неосалафитското движение и среща Бин Ладен, който го 

окуражава да се върне в родината си и да оглави собствено 

движение за джихад. По пътя си през иракски Кюрдистан 

се среща също с лидерите на кюрдската джихадистка 

групировка „Ансар ал-Ислам. В Йордания харизматичният 

лидер създава групировката „Монотеизъм и свещена 

война“, или „Джамаат ал-Таухид-уал-Джихад“. 

През първата половина на деветдесетте 

последователят на Бин Ладен и Египетския ислямски 

джихад Айман ал-Зауахири, се установяват в Хартум, 

Судан. Малко по-късно провежда първите си атаки срещу 

цели на Запада в Йемен. След победата над местните 

военачалници в Афганистан талибаните канят Бин Ладен да 

разположи оперативната си база в Кабул. Там той обучава 

избрани професионалисти терористи да извършват атаки 

срещу Запада, в това число осъществяване на планове за 

взривяване на дванадесет самолета над Тихия океан, 

убийство на папата, както и врязването на натоварен с 

бомби самолет в централата на ЦРУ. 

Втората половина на 90-те години „Ал-Кайда“ 

атакува американските посолства в Кения и Танзания, след 

като Бин Ладен излиза с официална декларация, че обявява 

война на Съединените щати и Запада. САЩ отговарят с 

крилати ракети, които почти убиват Бин Ладен в 

терористичния базов лагер „Зауар Кили“. Лодка бомба 

успешно поразява американския боен кораб „Коул“ в 

Йемен. Усилията достигат своя пик на 11 септември 2001 г. 

със събарянето на Световния търговски център в Ню Йорк 

и атаки на Пентагона при които загиват над 3000 граждани. 

САЩ напада Афганистан и Ирак, като създават нова 
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провалена държава податлива на атаките на Ал Кайда, 

която се развива с бързи темпове. 

Заркауи и „Таухид-уал-Джихад“ преминават в Ирак 

през март 2003 г. по призива на Саддам Хюсеин да защитят 

страната от американската инвазия. Заркауи установява 

командването си във Фалуджа и търпеливо чака 

домакините му да бъдат унищожени. По това време към 

Ирак през Сирия се стичат джихадисти от целия 

мюсюлмански свят, подкрепени от глобалните 

координатори на „Ал-Кайда“. Следват ги десетки малки 

салафитски групировки и около 2006 г. всички те започват 

да се консолидират под контрола на „Ал-Кайда“. Бин Ладен 

иска всички ислямистки клетки да се обединят под едно 

общо командване и в крайна сметка да формира ислямската 

нация в сърцето на Ирак. Дори първоначално носи името 

„Ислямски емират в Ирак“ ИЕИ. 

След смъртта на Заркауи на 7 юни 2006 г. Ал 

Кайда взима решение да се разклони в двойно 

командване, начело с египтянина АбуАюб ал-Масри и 

иракчанина Абу Омар ал-Багдади, а координационния 

терористичен комитет се нарича Съвет на муджахидун 

– Шира. 

След като американското разузнаване намира и 

унищожава с един въздушен удар по-голямата част от 

командването през 2006 г. иракчанинът Абу Омар ал-

Багдади поема командването и официално сменя името 

на Ислямска държава в Ирак (ИДИ). Той е избран за 

първия емир на Ислямска държава. Започва да издава 

комюнике, което разгласява създаването на сунитски 

халифат в Ирак. 

През 2007 г. се създава съюз на ислямските 

бунтовнически формирования, който да се 

противопостави на една групировка с нарастваща 

популярност, насочена срещу „Ал-Кайда“ и наречена 

„Синове на Ирак“. Съюзът на Ал-Багдади получава 

наименованието „Коалиция на благородниците“. 
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След избухването на скандала в „Абу Гариб“ с 

появата на снимки, показващи как американски 

войници измъчват и унижават сексуално иракски 

пленници в същия този затвор, в който Саддам Хюсеин 

е извършвал подобни престъпления, се присъединят 

още повече чужденци за борба с „американските 

колонизатори“. Този затвор става цел на бунтовниците. 

Април 2010 е убит лидерът на ИДИ Абу Омар ал-

Багдади. Организацията се поема от Абу Бакр ал-Багдади. 

Ръководството на ИДИ приема нов вид, като попълва 

редиците си с бивши баасистки иракски офицери и 

членове на иракските тайни служби. 

Още същата година новият лидер Абу Бакр ал 

Багдади си спечели огромна популярност с превземането 

на митичния затвор Абу Грейб. Хиляди освободени 

сунити се вляха в редовете на джихадистите. 

Поради бойните действие границата между 

Сирия и Ирак на практика не съществува, поради което 

те лесно се включват на страната на Джабхат ан-Нусра 

(Фронт за подкрепа на сирийския народ). Това е 

ислямистка групировка и клон на Ал-Кайда, която се 

бори против правителството на сирийския президент 

Башар Асад. 

Още през 2007 г. в САЩ призивите за оттегляне 

на американските войски се засилват. Американският 

народ е изтощен от политическите спекулации на гърба 

на загиналите му деца и администрацията на Буш 

започва да поддава. Към 2008 г. президентът Буш не 

успява да подпише споразумение с Ирак за статута на 

силите. В действителност министър-председателят на 

Ирак Нури ал-Малики не е съгласен с оставането на 

американски войски след 2011 г. Той настоява, че 

войната е създала нова суверенна нация, която е готова 

да поеме съдбата си в свои ръце. Това включва 

прогонването на сунитското малцинство с едноверци на 

Саддам Хюсеин. 
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През декември 2011 американските въоръжени 

формирования се оттеглят към Кувейт и от там към 

САЩ. Терористите от ИДИ могат да си избират от 

множество мишени, но не си помръдват пръста. 

Америка си е отишла и по същество Ирак остава тяхна 

площадка за действие. 

Почти веднага управлението на шиита Ал-

Малики поема такъв курс, че всички гаранции и 

уверения, дадени от американците се изпаряват за една 

нощ. Ал-Малики започва бърза лустрация на бившите 

членове на БААС и се опитва да пресече всякакви 

аспирации на сунитите (събратя на Саддам) и кюрдите. 

Това задълбочава пропастта между мюсюлманските 

общности и радикализира още повече сунитите. За тях 

не остава друго, освен да вземат оръжието в ръце и да 

се присъедини към единствената групировка, привлякла 

вниманието на иракския народ – така сунитите се 

включват в бунтовническото движение и споделят 

съдбата на „Ал-Кайда в Ирак“, сега преименувана на 

„Ислямска държава в Ирак“. 

Благодарение на хитри политически отстъпки 

обаче, бившите баасистки сунити се отдръпват от АКИ 

и бунтовниците започват да губят позиции. С 

оттеглянето на американските военни части през 2011 г. 

„Ал-Кайда в Ирак“ и сестринските ѝ групировки 

започват да замират, ръководството им е унищожено, а 

членската им маса почти изчезва. 

„Арабската пролет“ през 2011 г., която има за цел 

да замете следите и премахне последните диктатори от 

региона, води до колапс на Сирия. Това дава 

възможност на „Ал-Кайда в Ирак“ АКИ, която вече се 

нарича „Ислямска държава в Ирак“ да добавя и думата 

Леванта към името си и да се появи „Ислямска държава 

в Ирак и Леванта“ – ИДИЛ. 
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Черен интернационал! 

Те преместват операциите си в Сирия и изпращат 

бойци да се присъединят към въстаническите сили 

срещу Башар Асад, което им помага да придобият 

военни умения и да се сплотят със сирийските сунити. 

През април 2013 г. Ал-Багдади записва аудио 

съобщение, с което обявява, че от този момент нататък 

ИДИ и „Фронт Нусра“ (ФН) са една организация. В 

съобщението си Ал-Багдади заявява, че „Фронт Нусра“ в 

Сирия е изцяло техен финансиран клон5. Водачът на 

„Фронт Нусра“ Абу Мохамад ал-Голани отказва да 

приеме това. В резултат емирът на „Ал-Кайда“ Ай- ман 

ал-Зауахири излиза със заявление, че ИДИ трябва да 

ограничи сферата си на действие до територията на 

Ирак. ИДИЛ отказва да напусне Сирия. „Ал-Кайда“ 

скъсва връзките си със своето дете – ИДИЛ.6 

Политическата кръвожадност на иракския 

премиер Нури Ал-Малики прехвърля допустимата 

граница за бившите саддамисти сунити и те започват да 

се завръщат към терора и се хвърлят с отворени обятия 

към ИДИЛ. Заедно започват да завземат собствената си 

сунитската територия. В последствие с набирането на 

сила продължават и към шийтски територии, от тогава 

насам бунтовническото движение изобщо не е спирало 

настъплението си, а от неговите отломки се ражда т.нар. 

заплаха за съвременния свят. 

Като терористична организация, ИДИЛ не се състои 

само от чуждестранни бойци. Още при създаването й Бин 

Ладен е възнамерявал ръководството да се поеме от млади 

иракчани. В действителност ИДИЛ „освобождава“ 

 
5 Стоянов Н. „Ислямска държава“ в Ирак и Леванта – заплаха за националната 

сигурност на България и сигурността на Европейския съюз“, публикувана от стр. 

290 до стр.299 в сборник научни трудове, част I, научна сесия 2014 на Национален 

военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“; 
6 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
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иракските сунитски региони, организацията оцелява 

благодарение на умелото манипулиране на местните 

племена, призивите за сунитски национализъм и фанатична 

религиозна набожност. ИДИЛ по същество е гениално 

използване на исляма от тайните структури на баасисткото 

контраразузнаване. Те могат лесно да държат населението в 

подчинение чрез интерпретацията на исляма в съчетание с 

екзекуции по бързата процедура. 

ИДИЛ основава средствата си за контрол над 

населението върху разузнавателните звена на Саддам 

Хюсеин, които от своя страна имат значителна подготовка 

и структура подобна на „Щази“. Тази организационна 

структура на офицери от разузнаването и шпионажа, сега 

доминира центъра на Близкия изток и се опитва да завладее 

мюсюлманския свят. 

През май 2014 държавният департамент добавя 

следните псевдоними на ИДИЛ: „Ислямска държава в Ирак 

и Леванта“, „Ислямска държава в Ирак и ал- Шам“ 

(ИДИШ), „Ислямска държава в Ирак и Сирия“ (ИДИС), 

„Ад-Дау-ла ал-Ислямийя фил-Ираак уа аш-Шаам“, ДАЕШ. 

В три бързи офанзиви войските на ИДИЛ, 

завземат обширни части от Източна Сирия. Двете 

нападения в Сирия се случват през 2012 и 2013 г и много 

важна обширна ивица територия, свързваща Северна 

Сирия и Ирак. 

В началото на 2014 провеждат блиц кампания и в 

Западен Ирак, завземат контрола над. град Мосул, 

третият по големина в Ирак и освен това настъпват към 

Багдад. Иракската армия е в колапс, а ИДИЛ присвоява 

милиарди долари под формата на доставени от САЩ 

оръжие и техника. Светът наблюдава в шок как 

групировката заявява претенциите си над градовете, 

многобройните завзети петролни полета и десетките 

милиони американска валута в банките. След 

завладяването на градовете Тикрит, Кайм, Фалуджа и 

Рамади следват отмъстителни изстъпления – масови 
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обезглавявания, разпъване на кръст и екзекуции по 

бързата процедура. Всичко това се запечатва на видео с 

висока резолюция и излъчва в останалия свят. Земите 

под контрола на ИДИЛ се простират на огромна 

територия от Алепо до Фалуджа и Мосул. 

На 29 юни 2014 г. обявяват, че новият ислямски 

халифат ще носи името „Ислямска държава“, 

ръководителят им Абу Бакр ал-Багдади е халиф 

Ибрахим. 

Бивши лоялни на „Ал-Кайда“ групировки в 

Египет, Нигерия, Йемен, Афганистан и Либия се кълнат 

във вярност на самопровъзгласилия се халиф Ибрахим. 

Нападенията над Русия, Тунис и Париж водят до 

създаването световна коалиция за унищожаването на 

ИДИЛ. Март 2015 ИДИЛ заявява, че нигерийската 

терористична групировка „Боко Харам“ се е заклела във 

вярност на „Ислямска държава“ 

До май 2015 общо 35 терористични групировки 

се обявяват за поддръжници на ИДИЛ. Ислямска 

държава се превръща в притегателен център за 

мюсюлманите по света с желание да превземе всички 

бивши територии на Османската империя плюс 

останалите Ислямски страни на арабския полуостров и 

Африка. 
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Фиг. 2. Територии, цел на Ислямска държава 

Август 2014 завземат най-големите петролни 

полета в Сирия. Разпространяват в социалните медии 

видео с обезглавяването на американския журналист 

Джеймс Фоули. САЩ предприемат въздушни удари по 

цели на ИДИЛ в кюрдските региони на Ирак 

На 30 септември 2015 Руските Въоръжени сили 

започват операция в Сирия в която бомбардират обекти 

на ИДИЛ. Подробности за операцията може да намерите 

в Postvai.com – военни анализи. Октомври 2015 

египетското крило на ИДИЛ „Ансар Бейт ал-Макдис“ 

поема отговорността за взривяването на руски самолет 

над Синайския полуостров и смъртта на 255 пътници. 

На 7 ноември 2015 г. около обяд двама маскирани 

тежко въоръжени мъже нахлуват във френския 

сатиричен вестник „Шарли Ебдо“ и застрелват 12 

служители, като повод за атаките се считат карикатури 

осмиващи пророка Мохамед. При самоубийствените 

атаки в Париж загиват 130 човека7. 

 
7 Foreign Fighters An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into 

https://postvai.com/voenni-analizi/%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0.html/attachment/idil-celi
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Март 2016 извършват терористични атаки на 

летището и в метрото на Брюксел, при които загиват 34-

ма души, а ранените са над 200. 

Ислямска държава успешно създават илюзията, че 

са по-различна, по-велика групировка от „Ал-Кайда“, 

защото за разлика от тях те завладяват Близкия изток 

като територия. Халифът им твърди, че това е 

единствената легитимна мюсюлманска нация. Истината 

е, че става дума за едно и също явление известно под 

много имена, сред които алкаидизъм и ислямски джихад. 

ИДИЛ това са организации като: „Боко Харам“, 

„Ал-Кайда в ислямски Магреб“, „Ал-Мурабитун“, ИДИЛ 

в Либия, „Ансар ал-Суна“, „Ал-Кайда на Индийския 

континент“, „Ал-Кайда на Арабския полуостров в 

Йемен“, „Ал-Шабаб“; списъкът сякаш няма край. 

Накратко, всяка малка група съмишленици и 

последователи на идеята за джихада може да се снима с 

плакат на Ислямска държава и да се смята за сериозна 

заплаха за глобалната сигурност. 

От друга страна, безчет журналисти, експерти по 

въпросите на тероризма, учени и политици продължават 

да твърдят, че ИДИЛ не е „Ал-Кайда“, че нигерийската 

групировка „Боко Харам“ няма сродство, нито връзка с 

„Ал-Шабаб“ в Сомалия и че британските девойки, които 

се присъединяват към воините на ИДИЛ за да им 

пристанат, нямат нищо общо с Осама бин Ладен. 

Все пак е факт, че ИДИЛ става известна на света 

през 2003 г. като „Ал-Кайда в Ирак“ (АКИ) под 

командването на родения в Йордания Абу Мусаб ал-

Заркауи. След този ден в съзвучие с  бившата баасистка, 

терористична армия на Саддам и в съюз с десетки микро 

джихадистки групировки започват масовите кланета на 

иракчани, американци и цивилни при всеки удобен 

случай. 

 
Syria and Iraq; The Soufan Grup,  December,  2015; 



18 

 

Фиг. 3. Поддръжка на ИДИЛ в мюсюлманските страни 

„Освобождението“ на Ирак отваря кутията на 

Пандора, пълна с местна, регионална и интернационална 

омраза, така че хиляди самоубийствено настроени 

джихадисти започват да се стичат към Ирак с желанието 

да умрат мъченически. Грешките на Иракското 

правителство позволяват съживяването им и нахлуване в 

Сирия. Ако войната не бе унищожила съществуващите 

обществени, политически и племенни структури, сега 

нямаше да има ИДИЛ. „Ал-Кайда“ вероятно също щеше 

бавно да отмре в планините на Пакистан. Днес обаче сме 

свидетели на глобално джихадистко движение, което е 

заплаха за цял свят. 

  

https://i0.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/08/strani-podyrvat-idil.png?ssl=1
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Колко са бойците на Ислямска 

държава в България? 

Световните медии обявиха залеза на Ислямска 

държава, но все още тя съществува! В нейния разцвет 

бяха правени редица опити за преброяване на бойците 

на халифата, които в разцвета си възлизаха на 

приблизителното число от 33 500 човека. Причината за 

приблизителната бройка е, че всяко изследване се 

базира единствено на догадки и динамиката на бойните 

действия. 

Освен това благодарение на рекламната им 

кампания в Интернет, хора от цял свят се присъединяваха 

към джихадистите всекидневно: 

• В началото на 2015 г. военното разузнаване на 

САЩ определи около 18 хиляди бойци. 

• между 20 до 31 хиляди споменава ЦРУ. 

• Сирийския център за наблюдение на човешките 

права определя 50 хиляди само в Сирия. 

• 70 хиляди преброява Генералния щаб на Руската 

армия. 

• 100 000 бойци твърди, че има Ислямска държава 

експертът Хишам ал-Хишами от Багдад. 

• 200 000 бойци различава началник-щаба на 

Кюрдския президент. 

Тъй като Ислямска държава е разположена на 

територията на Ирак и Сирия ядката на армията им е от 

тези страни. Ако направим аналогия с България, която 

през социализма имаше приблизително същата 

численост население и поддържаше почти същата 

наборна армия, то можем спокойно да твърдим, че личен 

състав от 200 000 души се поддържа спокойно от ИДИЛ. 

Въпреки това много от най-ефективните бойци на 

Ислямска държава идват от целия свят. Съветът за 
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сигурност на ООН сочи, че бойци от 100 различни 

националности са пристигнали в Сирия и Ирак за да 

окажат подкрепа на ИДИЛ. През декември 2015 г. 

институтът „Суфан Груп“ издаде доклад за 

Чуждестранните бойци в Сирия с който определя между 

27 000 до 31 000 души от 86 страни са се присъединили 

към Ислямска държава. Също така от института твърдят, 

че набирането на бойци има ръст от 100 процента за 1 

година. Бойците от Западна Европа са се удвоили, а тези 

от Русия и Централна Азия са с ръст 300 %. 

Сравнителен анализ на броя на 

чуждестранните бойци на Ислямска държава 

В списанието за Военни анализи ще ви намерите 

данни за бойците отишли да се бият за Ислямска 

държава събрани само от споменавания на официални 

източници, като министри на вътрешните работи, 

министри на отбраната, разузнавателни служби или 

различни официални институции на съответните 

държави. В изследването присъстват 68 държави с 

предоставена информация за гражданите изповядващи 

мюсюлманска религия, като потенциална аудитория за 

облъчване от ИДИЛ. Уникалната част на изследването 

е, че в последната колона е направено сравнение, колко 

официално доказани бойци на ИДИЛ се падат на 100 

000 мюсюлмани от съответната страна? С тези данни 

може да се определи, кои страни са по-податливи на 

манипулация от ИДИЛ и какъв е средния брой 

терористи на 100000 мюсюлмани. Благодарение на това 

число може да се докаже по пътя на математиката, 

каква бройка български граждани са се повлияли от 

ИДИЛ с допустима вероятностна грешка. 

https://postvai.com/voenni-analizi
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Фиг. 4. Западна Европа 

Както се вижда от таблицата най-много бойци са 

заминали за Ислямска държава от Франция, но ако ги 

съпоставим с броя на гражданите им изповядващи 

Ислям се вижда, че най-податливи са тези на Белгия 

цели 76 терориста на 100 000 белгийски мюсюлмани. 

 

Фиг. 5. Балканите 

Известно е, че тези страни са сформирали 

„Балкански батальон“, който се бие в редиците на 

Ислямска държава. Освен това има данни за наличие на 

лагери за обучение на млади терористи в Косово и 

опасност да се образуват такива в Македония и 

Албания. За България и Гърция няма официални данни 

https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
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за присъединили се към ИДИЛ, но със сигурност тези 

страни се използват за транзитни. 

 

Фиг.6. Америка 

Въпреки малкия си брой Тринидад и Тубаго е с 

най-податливото население към манипулациите на 

ИДИЛ, вероятно това се дължи на бедността и 

безработицата. 

 

Фиг. 7. Азия 

Ислямска държава е силно подкрепена от 

Узбекистан, но там населението изповядва Исляма в 

голямата си част поради което, крайния брой терористи 

на 100 000 души е сравнително малък. 

https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
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Фиг. 8. Близък Изток 

Тук почти цялото население изповядва тази 

религия, поради което се получават малки стойности за 

брой на сто хиляди души. Въпреки това се вижда 

подкрепата на Йордания и Ливан. Трябва да се обърне 

внимание на Турция, която въпреки малкия брой на сто 

хиляди има голям потенциал за избухване. Тя също е 

страна за преминаване на терористи и има лагери за 

обучение. Миналата година беше разрушен един дори в 

Истанбул. 

 

Фиг. 9. Африка 

Тунис предоставя една от най-големите групи 

бойци в подкрепа на Ислямска държава. Африканските 

бойци са известни със своята жестокост. 

https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
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Фиг. 10. Азия 

От тези страни ИДИЛ не получава значителна 

подкрепа, като изключим Малдивите, които въпреки 

малките си стойности са доста податливи на идеята за 

Халифата. 

 

Фиг. 11. Австралия 

И накрая като сумираме всички бойци споменати 

в официални съобщения за преминаване на страната на 

ИДИЛ се получава обща бройка от 33 503 човека. Също 

така според докладите на „Суфан Груп“ около 30 % от 

бойците са се върнали обратно в Западна Европа, а 

около 10 % са загинали в боеве. От това следва, че 

остава корпус от приблизително 20 000 чуждестранни 

бойци на територията на Ислямска държава. 

https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
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Фиг. 12. Резултат на бойци в България 

Средно аритметичния брой терористи на 100 

хиляди души за всичките 68 страни в изследването се 

получава равен на 19. От тук следва, че при официално 

преброени 737 915 български граждани изповядващи 

Ислямската религия, би трябвало да има 140 броя 

потенциални терористи от България. 

Няма официално обявени данни за такива 

български граждани, с изключение на известното 

съдебно дело с 13-те пазарджишки имами, които заедно 

с техните почитатели вероятно минават тази бройка. 

Налице е и един арестуван българин в Австрия за 

връзки с ДАЕШ. Освен това не е задължително 

повлияните да бъдат мюсюлмани, а е възможна 

подкрепата на всякакви авантюристи срещу заплащане. 

През юни 2019 г. е арестуван 16 годишния 

младеж Мартин, по подозрение за връзки с Ислямска 

държава и за подготвяне на терористичен акт в 

Пловдив. Момчето е било вербувано по Интернет и 

обучавано чрез видеоклипове на тема как се изготвят 

взривни устройства с подръчни материали. Следствието 

е намерило т.н. „тръбна бомба“, каквито използват 

ИДИЛ в САЩ и материали използвани при атентатите в 

Швеция и Сарафово. 

https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/07/idil.png?ssl=1
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Ако съпоставим средното число терористи на 

100 хиляди души по групи страни се получава, както 

следва: 

• За 7-те стани от групата на Балканите средната 

стойност терористи на 100 000 мюсюлмани от 

региона също е равна на 19. 

• Много интересен факт за 15-те страни от региона 

на Западна Европа е, че те получават най-

голямата средна бройка 37 терориста на 100 000 

души. От което се вижда, че те са най-силно 

облъчвани от ИДИЛ. 

• Русия и постсъветските страни – средно по 12 

терориста на 100 000 души; 

• Африка – 11 броя на 100 000 души; 

• Близкия Изток има само 8, но тук са изключени 

основните действащи страни; 

• Австралия и Нова Зеландия има средно 32 на 100 

хиляди души; 

• Най-малко имат страните от групата на Азия – 

средно по 6 терориста на 100 хиляди 

мюсюлмански граждани на съответните страни. 

От броя на присъединилите се бойци по държави 

се вижда, че тунизийци, саудитци и йорданци 

превъзхождат по численост останалите национални 

контингенти и формират най-големите формирования в 

чуждестранния легиона на Ислямска държава. Бойците 

от Русия и Турция са друго важно звено с голям боен 

потенциал, последвани от страните от Западна Европа 

предимно в лицето на Франция, Белгия и Швеция. От 

пръснатите данни съдим, че мотивацията на хората да 

се присъединят към ИДИЛ е предимно на лична основа, 

отколкото политическа. Като най-податливи на 

пропагандата на Ислямска държава можем да 

определим страните с най-висок дял терорист на сто 

хиляди души. Веднага след Тринидад и Тобаго се 

нареждат Европейските страни: Белгия, Италия и 



27 

Швеция. В едно интервю Сирийския президент Башар 

Асад посочва, че повечето от лидерите на Ислямска 

държава идват най-вече от Скандинавските страни и 

предимно Швеция8. 

По пътя на математиката, чрез използването на 

средното число бойци на сто хиляди мюсюлмани в 

България можем да предположим, че у нас има 

приблизително 140 предразположени към вербуване от 

радикални ислямисти български граждани. След като се 

има в предвид, че в момента има значителен отлив и 

намалена активността на ИДИЛ, те трябва да са 

значително по-малко. 

В изследването не са взети в предвид гражданите 

на Ирак и Сирия, който са ядката на Ислямска държава 

и няма официални данни за държавите: Армения, 

Бахрейн, Бангладеш, Бряг на Слоновата кост, България, 

Еритрея, Естония, Гърция, Иран, Люксембург, Оман, 

Полша, Сенегал, Украйна, Чад, Чили, Чехия.  

 
8 Стоянов, Н., Хибридни войни и ненасилствени революции. Изд. Изток-Запад. 

София. 2016. ISBN: 978-619-152-885-1  
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Бойна техника и въоръжение  

в армията на Ислямска държава 

Фиг. 13. Автомобили на ИДИЛ 

Армията на Ислямска държава не е никак малка. 

Тя се състои от три основни компонента: около 30 

хиляди баасисти бивши офицери от армията на Саадам 

Хюсеин, най-безкруполните клонове на Ал Кайда и 

около 20-30 хиляди бойци чуждестранен легион. Общо 

се събират около 60 -70 хиляди души личен състав. За 

разлика от редовните армии, които използват бойна 

техника и въоръжение произведени във военни заводи 

по държавна поръчка, армията на Ислямска държава 

нямат тази логистика и почти цялата им материална 

база е плячка от конфликтите в Сирия, Ирак и Либия, а 

малка част от въоръжението е внесено в района от 

турски посредници9. 

Най-популярните оръжия използвани от ИДИЛ са 

произведени в САЩ и отнети от Иракската армия или 

 
9 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/voenni-analizi/vyoryjenie-islamska-dyrjava.html
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руска техника отнета от Сирийската армия. Също така 

много от оръжията предоставени от Западните страни на 

умерената опозиция на Башар Асад по някакъв начин са 

попаднали в ръцете на Ислямска държава. Има 

въоръжение и боеприпаси произведени в Австрия, 

Белгия, Китай, Хърватия, Франция, германия, Иран, 

Италия, Полша, Румъния, ЮАР, ОАЕ, Югославия. 

Голяма част от снаряжението е придобито от 

черния пазар, но по-често просто слагат рака на цели 

арсенали и депа, полицейски участъци и казарми. 

Британския сайт bellingcat.com твърди, че Ислямска 

държава има достъп до най-разнообразни оръжия сред 

които ракетни установки, гранатомети и американски 

картечници М-60, които са дошли от Саудитска арабия. 

Ню-Йорк Таймс прави анализ на трафика за 

товарни въздушни превози от летищата в Йордания, 

Катар и Саудитска Арабия до турските летища и 

констатират, че цели 160 полета съдържат оръжия за 

опозицията на Асад и голяма част от това оръжие е 

попаднало в ИДИЛ10. 

Експертите от Центъра за стратегически и 

международни изследвания във Вашингтон твърдят, че 

при превземането на Мосул от Ислямска държава през 

2014 г. е присвоила оръжие и имущество от складовете 

на 4 дивизии. Отнети са 2300 високопроходими джипа 

„Хъмви“, над 100 колесни бойни машини на пехотата и 

голям брой верижни машини11. 

Голяма част от тях са пленени от военна база 

Шпайхер до град Тикрит. Загубите възлизат на повече 

от 656 милиона долара, като в тази сума е включен само 

плененото оръжие, но не и предоставеното на 

опозицията или придобито на черния пазар. 

  

 
10 Пак там; 
11 Kathleen J. McInnis, Coalition Contributions to Countering the Islamic State 2016; 
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Пътни превозни средства и бойни бронирани 

машини. 

Любимото превозно средство на Ислямска държава 

е пикапа „Тойота Хилукс“, който си е спечелил славата на 

изключително здрава машина за суровия терен в Ирак, 

Сирия и Афганистан. Автомобилът често е документиран в 

пропагандните клипове на ИДИЛ. Когато бойците им 

преминават парадно през своята столица Ракка, като 2/3 от 

всички превозни средства са Тойота. 

Въпреки конфискуваните от Иракските въоръжени 

сили тежки военни машини, бойците предпочитат това 

пътно превозно средство, защото се налага да се крият в 

градските зони сред другите цивилни моторни средства. 

Когато се наложи тези пикапи могат да се 

преоборудват в т.н. „картечни коли“ – африкански термин 

за хибрид между военен и цивилен автомобил. Ако си 

спомняте сомалийските бойци от филма „Блек Хоук“ става 

въпрос за пикап с открита задна част и монтиран 

картечница, противовъздушно оръдие или леко 

артилерийско оръдие. Други популярни превозни средства 

са Ленд Роувър, Мицубиши, Исузу, Хюндай и Грейт Уол 

Дийр12. 

От компания Тойота твърдят, че не знаят как така 

Ислямска държава е придобила толкова коли, но в един 

австрийски вестник се казва, че при инвентаризация 2015 г. 

е открита липса на 800 джипа Тойота, които възможно са 

изнесени контрабандно в Ирак. Отделно американската 

армия е оставила също стотина автомобила като част от 

договорката за несмъртоносна помощ на сирийските 

бунтовници. САЩ не е единствения снабдител, тъй като и 

Британското правителство участва с доставка на 

автомобили.13 

 
12 Йончев, Д. Геополитически аспекти на сигурността в северна Африка и 

Сирия, Нов български университет, кн.. “Аспекти на сигурността”, С., 2012 г.; 
13 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 
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Настъплението на ИДИЛ през периода 2014 – 2015 е 

свързано с оттеглянето на полиция и военни части, които 

зарязват голямо количество превозни средства и много 

пикапи, които са универсално средство за хуманитарни и 

военни цели. В крайна сметка пикапите Тойота Хилкус се 

превърнаха в запазена марка на ИДИЛ. 

Те ги използват за превоз на бойците си, както 

и  като картечни коли с добавено знаме на Халифата. 

Тяхното количество е неизвестно но варира от стотици до 

хиляди машини. 

Картечните коли са популярни сред паравоенните 

формирования заради тяхната скорост, маневреност и 

възможността да удрят противника от неизвестна посока. 

Единствения им недостатък е, че не са бронирани и не 

предлагат добра защита на екипажа. Най-честия цвят на 

използваните автомобили в Ислямска държава е „Бяло“. 

Форд изнасят големи количества от модела F-350 с 

удължена колесна база и двойна кабина за Иракската армия 

и полиция охраняващи петролните кладенци. Стотици от 

тях са изцяло бронирани и пленени от ИДИЛ. Те предлагат 

вместимост за групи от 4 до 6 души14. Често се използват 

като коли бомби. 

ИДИЛ използват различни модели произведени 

както в САЩ, така и в Русия. Сред американските са 

бронираните джипове М1114 „Хъмви“.  

През 2008 г. САЩ продават на ИРАК 5000 Хъмвита, 

а  към края на 2011 Ирак вече притежават около 11 000 

броя, като около 4000 са бронирани. По време на 

настъплението на Ислямска държава голяма част от тях са 

зарязани и пленени от джихадистите. 

  

 
София, 2016; 
14 https://remilitari.wordpress.com/2016/10/22/daeshdecline/ 
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Табл. 1. 

Въоръжение Производител Количество 

Бронирани джипове „Хъмви“ САЩ 2300 

МТЛБ СССР 50 

М1117ASV САЩ 47 

БМП-1 Русия 7 

Бронетранспортьор М-113 САЩ 82 

Бронетранспортьор БТР – 80 Украйна 4 

Танкове 

От 140 танка М1 Ейбрамс на Иракската армия, 30 

попаднаха в ръцете на Ислямска държава15.  

Въпреки, че те са в изправност бойците често им 

взимат картечниците и мунициите без да ги използват, за 

разлика от руските танкове, които са по-прости за 

употреба. 

М1 Ейбрамс имат сложна система за насочване и 

управление на стрелбата и са трудни за поддръжка. 

Руските танкове Т-55, Т-62, Т-72, обаче се използват от 

групировката в Ирак, Сирия, Египет и Йемен16.  

Болшинството танкове на въоръжение в Ислямска 

държава идва от Сирийската армия. 
Табл. 2. 

Въоръжение Производител Количество 

Т-55 Русия 87 

Т-62 Русия 30 

Т-72 Русия 10 

М1А1 САЩ 40 

Тип653 Китай 1 

WZT-2 Полша 3 

Ремонтна евакуационна машина М88А1 САЩ 1 

 
15 https://remilitari.wordpress.com/2016/10/22/daeshdecline/ 
16 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
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Артилерийско въоръжение и ракетни системи 

Бойците на ИДИЛ са заловили и много артилерийски 

единици от военните бази в Сирия и Ирак. Някой от бойците 

са много опитни артилерийски експерти, които умело водят 

огън и блокират действията на цели формирования. Точния 

брой на артилерийските единици е неизвестен, но се знае, че 

групировката е пленила 522 гаубици M198 в Мосул. Това е 

средно буксирно оръдие с дистанция на стрелба 30 км. Бяха 

използвани на летището в Алепо. 

За сметка на това противотанковите оръдия и 

управляеми ракети съществуват в големи количества и са 

доказани в сражения. В Синай придобиват комплекса 9М33 

„Корнет“ с който потапят кораб на египетската брегова 

охрана. На видеоклипове на групировката често се вижда 

как използват произведения в САЩ BGM-71 TOW. 

Вероятно тези ПТУР са предоставени от Саудитска Арабия 

на Свободната сирийска армия и от там в ИДИЛ. Често 

успешно употребяват руския гранатомет СПГ-9 и 

американското 105 мм. безоткатно оръдие.17 

Табл. 3. 

Въоръжение Производител Количество 

Гаубица 2C1 Гвоздика Русия 3 

Полево буксирно оръдие Д-30 СССР 2 

Полево буксирно  Д-74 СССР 6 

Гаубица М198 САЩ 52 

Ракетна пускова установка Тип 63 Китай 2 

Ракетна система за залпов огън БМ-14 СССР 4 

Противотанково оръдие 9М17 Скорпион Русия 3 

Противотанково М113 Конкурс Русия 1 

Противотанково 9М33 Корнет Русия 2 

 
17 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
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Освен това има основателни съмнение за използване 

на химическо оръжие при артилерийския огън на ИДИЛ. 

При един такъв обстрел над кюрдите се забелязват 

медицински симптоми съвпадащи с поражения от горчичен 

газ (иприт) и хлорен газ. Много експерти твърдят, че този 

газ се стоварва под формата на прах, който се поставя в 

минометни и артилерийски снаряди. Не е известно от къде 

групировката е успяла да се сдобие с него, но е много 

вероятно да е от складовете на Асад. Има възможност и да 

са го произвели, тъй като хлорните бомби са познати в 

Ирак и Сирия. Често ги залагат на пътя в импровизирани 

взривни устройства. Още в древността при война с 

римляните местните са правели бомби със скорпиони, 

които поставят в глинени съдове, в днешно време в 

празните кутии на минометните снаряди се поставят 

хиляди скорпиони, които са изключително издръжливи и 

не умират при изстрелване18. 

Противовъздушна отбрана на ИДИЛ 

Най-често срещаните оръжия за ПВО в Ислямска 

държава са големокалибрената картечница 12,7 мм. ДШК и 

23 мм. Зенитна установка ЗУ-23-2. Оръжейниците на 

ИДИЛ често свалят 23 мм. Авиационни оръдия от заловени 

самолети и ги монтират на картечни коли. В повечето 

случай тези оръжия се ползват в директен сблъсък с 

вражески укрепени пунктове и рядко за самолети. 

Много често се употребяват изстрелваните от рамо 

ракети земя-въздух от преносими зенитно ракетни 

комплекси ПЗРК. Никой не може да определи точно техния 

брой, но преди войната режимът на Башар Асад 

разполагаше с над 20 000 такива, които бяха отнети от 

Сирийската свободна армия. Ограничаващ фактор при 

 
18 Недевски, Д. Г. Влияние на обекти от критичната инфраструктура върху 

възникването и развитието на радиационна и химическа обстановка на 

територията на страната, ISBN 978-954-9348-27-9 Сборник доклади от научна 

конференция „Управление на знанието в системата за сигурност - наука и 

образование „Военна академия“ Г. С. Раковски”, София, 2011; 
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ПЗРК е срокът на годност на акумулаторите им, които са 

ключови за изстрелване, но ИДИЛ успяват да пригодят 

ефективни акумулатори. 

Някой части разполагат със зенитно-ракетни 

комплекси с инфрачервено насочване FIM-92 Стингър. 

Предполага се наличието на ПЗРК китайско производство 

FN-6 с вероятен източник Саудитска армия, която е 

въоръжавала бунтовниците и от тях в ИДИЛ. С тяхна 

помощ са свалени няколко хеликоптера Mi-35M. ИДИЛ в 

Синай са свалили два – Ми-7, както и боен вертолет АН-64 

Апачи с ИГЛА-1 взети най-вероятно от либийските 

складове19. 

В пропагандните видеоклипове често се вижда 9К32 

„Стрела-2“. Дори тяхната пропагандна машина публикува 

онлайн наръчник как се свалят американски „Апачи“ с 

ПЗРК, като освен това са обстрелвали и американските 

самолети А-10 Тъндърболт със Стрела-220. 

Има слухове, че Ислямска държава са придобили 

между 250 – 400 ПЗРК, като руските SA-24 Гринч от 

завладяването на военновъздушна база Табка в Сирия. 

Въпреки това ИДИЛ са предприели ограничен брой атаки 

срещу Сирийската и Коалиционната авиация. 

Табл.4. 

Въоръжение Производител Количество 

КПВ Русия 90 

ЗПУ-1 Русия 7 

ПВО Комплекс 2К12 „Куб“ Русия Поне 1 

ЗУ-23-2 Русия 31 

Тип 65 Китай 2 

Автоматично оръдие АЗП С-60 СССР 1 

„Стрела-2“, Стингър и Игла Русия Незнайно колко 

 
19 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, София, 

2016; 
20 https://remilitari.wordpress.com/2016/10/22/daeshdecline/ 
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Леко стрелково оръжие 

Табл. 5. 

Въоръжение Производител Количество 

АК-47 

Русия, Китай, Румъния, 

България, Полша, Ирак, 

Югославия 

70 000 

М-16 САЩ 7400 

FN FAL Белгия 2 

CQ Китай 2 

Картечница ПКМ Китай Не се знае 

Елмеш ЕМ-992 Хърватия Не се знае 

Снайпер тип 79 Китай Не се знае 

Пистолет FN Херштал 

Браунинг 
Белгия Не се знае 

Пистолет Глог G-19 Австрия Не се знае 

Пистолет HS 9 Хърватия Не се знае 

Картечница M-2.50 САЩ Поне 30 

Картечница М-240 САЩ Поне 30 

Неправителствена организация за изследване на 

въоръжението в райони на конфликти констатира, че 

по-голямата част са произведени в САЩ, Русия и 

Китай. Разследването установява, че в Кобане използват 

М-16, която обаче далеч не е толкова разпространена 

колкото руския Калашников. 

Според Ройтерс ИДИЛ имат 74 000 картечници 

заедно с автоматичните пушки, сред които и 

големокалибрената M-2.50 и M240 -7,62 mm. събрани 

от БТР M-113. По клиповете в ръцете на джихадистите 

често се виждат екзотичните пушки FN FAL, CQ, HM-

15, които никога не са били на въоръжение в иракската 

и сирийската армия, а са взети на черно от ценители21. 

 
21 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, София, 
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Употреба на дронове и импровизирани взривни 

устройства! 

Ислямска държава създадоха специално подраз-

деление за работа с дронове. До скоро страните които ги 

използваха за военно наблюдение бяха малко на брой, но с 

поевтиняване на технологиите те стават все по-достъпни и 

Ислямска държава успешно се възползва от това. Както се 

превърнах в пионери в социалните мрежи за пропаганда, 

така и въведоха дронове снабдени с камера с висока 

резолюция за артилерийско разузнаване. Най-вероятно с 

камерите няма жива връзка. 

През 2014 г. те публикуваха огромно количество 

видеоклипове с материали от дронове срещу превземане на 

военна база. По-късно започнаха да показват как коригират 

артилерийския огън с тяхна помощ или за наблюдение на 

самоубийствени атентати. В последствие започнаха да ги 

товарят с малко количество експлозив. Най-честите модели 

са X-UAV „Тейлон“ от талашит, които струват по-малко от 

100 долара. Залавяни са дронове с неподвижно крило 

подобни на самолет RQ-9, квадрокоптери с камера Фантом 

FC-40 и са забелязани „Скайуокър“ Х7 и Х822. 

Коли-бомби и Импровизирани взривни 

устройства (ИВУ) 

Не всички превозни средства, присвоени от 

ИДИЛ се използват за превоз на хора и материални 

средства. Много от бронираните коли се преобразуват на 

т.н. коли-бомби. До сега са използвани хиляди такива 

коли срещу коалицията в Ирак, Афганистан и Сирия. 

Фронталните удари с коли-бомби са „авиацията на 

бедняка“. Даниел Гуре от Лексингтънския институт 

 
2016; 
22 Маринов, Г. Възможности за приложение на безпилотните летателни 

апарати в логистиката. Сборник с доклади от десетата международна научна 

конференция „Логистиката в променящият се свят” на специалност „Бизнес 

логистика“ в УНСС, 2016, издателски комплекс – УНСС, ISBN 978-954-644-

900-9, стр. 275 – 283; 17 – 18.10.2016. 
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заявява „Онова, което липсва на Ислямска държава, като 

индиректен арсенал и въздушна мощ се наваксва чрез 

импровизираните взривни устройства и коли –бомби“. 

+ Авиацията на бедняка – ИВУ е високотехноло-

гичното оръжие на ИДИЛ. 

Като атакува добре охранявани бази джихадистите 

разчитат да разбият входа с коли-бомби, също така такива 

бяха използвани масово за прикриване отстъплението на 

предните отряди при отбраната на Мосул. Използването 

на бронирани коли за тази цел има следните предимства: 

• Експлозивите са защитени. 

• Водачът е предпазен от директния огън за да 

детонира експлозива. 

• Превозното средство може да носи голямо 

количество експлозив. 

Ислямска държава пленяват голямо количество 

верижни бронирани машини М 1113, които не ползват за 

превоз, а ги преобразяват на коли бомби. Другите 

транспортни средства за тази цел варират, като повечето 

са произведени в САЩ, но най-често се използват: 

• Седани със скрити в багажника и под задната 

седалка взривни вещества, които се набиват на 

очи, защото са с клекнала задница. 

• КИА Бонго – компактен камион с голям 

капацитет за полезен товар. 

• Таксита минивани, които се срещат навсякъде и 

могат да превозват много хора и товари, особено 

ако е обявено като такси за превоз само на жени. 

• Самосвали, бетонобъркачки, водоноски и други 

големи машини за атаки срещу сгради. 

• БМП, допълнително облицован със стоманени 

листи за защита от РПГ, но предпочитат 

предимно М113 защото бързо преодоляват 

труден терен и директно атакуват целите. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/voenni-analizi/vyoryjenie-islamska-dyrjava.html
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• LTVR – Иракско леко тактическо превозно 

средство, което ИДИЛ не могат лесно да 

поддържат, събира 10 тона експлозив. 

• Бомб – RAP бронетранспортьор „Кугар“ 

произведен в САЩ и устойчив на мини, които 

също са сложни за поддръжка. 

Често им се монтират решетки за предпазване от 

противотанкови снаряди, стоманени плоскости за предпазване 

и тарани за пробив на врати. Има случай с преоборудван 

минен самосвал „Катерпилар 789, който може да носи 150 

тона експлозив и след монтиране на стоманени плоскости на 

кабината става непроницаем за стрелково оръжие, а 

количеството взривно вещество върши работа дори да бъде 

детонирано далеч от целта. Често то се поставя и осколъчен 

материал болтове, сачми и други23. 

Освен колите-бомби често въоръжават избрани хора със 

самоделни взривни устройства, чрез които да се самоубият сред 

голямо количество хора в терористичен акт. За целта се правят 

самоубийствени жилетки и колани. На бойното поле се използват 

като човешко високоточно оръжие за пробив през врати и 

бодлива тел или засади. Често за тази цел използват жени и деца. 

В заключение можем да кажем, че това не е никак 

малка военна сила. Армията на Ислямска държава има почти 

толкова танкове, бронетранспортьори, леки бронирани 

средства и стрелково оръжие колкото и Българската армия, 

значително отстъпва само по тежка артилерия и средства за 

ПВО! Освен това по време на бойните действия ИДИЛ 

понасят много високи загуби в техника и жива сила. Техните 

средства вероятно са унищожени по време на сражения и 

въздушни удари на коалицията или са излезли от строя 

поради липса на резервни части, но все пак остават голямо 

количество и към настоящия момент. 

 
23 Георгиев. Г.П. Основни характеристики на импровизираните взривни 

устройства и способи за използването им, SSN 2367-8844 Информационен 

бюлетин „Противодействие на ИВУ“ Институт по отбрана „Професор Цветан 

Лазаров“ бр. 2, София, 2016; 
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Военна стратегия и тактика 

на Ислямска държава 

 

Фиг. 14. Военна стратегия 

Още преди 100 години брилянтният британски 

арабист Томас Едуард Лорънс, известен като Лорънс 

Арабски, показва какво ще се случи с инвазията на 

американците в Ирак! Той предупреждава Западния свят 

за „капана, от който ще е трудно да се избяга с 

достойнство и чест“24. 

Смайващо е колко прецизен е Лорънс в преценката 

си за хората от Месопотамия. Ветеран от времето на 

Първата световна война, той живее като арабин и опознава 

манталитета на хората, с които по-късно се сблъсква 

Великобритания по време на Иракското въстание от 1920 

г. Той предрича, че това няма да е справедлива битка! 

През 2003 г. САЩ и Великобритания избират да се 

сражават със същите хора на същите места и по същия 

 
24 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/voenni-analizi/voenna-strategia%E2%80%A6islamska-dyrjava.html
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познат начин. През 2016 г. ставаме свидетели на същите 

резултати в борбата с Ислямска държава. Бесът, с който се 

ознаменувана появата й в разгара на Сирийската 

гражданска война, накара всички сериозно да преосмислят 

причините, поради които този враг се е появил, и 

идеологията, за която се готви да умре. 

Локалните войни са брутални и страховити 

конфликти, в които загиват много повече жени и деца, 

отколкото в партизанските войни или терористичните 

атентати. Във военната библиотека има огромен масив от 

исторически трудове, посветени на ефикасността и 

трудността при воденето на подобни войни. Днешните 

големи армии, като тази на САЩ също имат натрупан 

боен опит от подобни конфликти в Никарагуа, Доминика, 

Ливан, Сомалия и понесените огромни американски 

загуби във Виетнам, но изводите от тях са пренебрегнати 

по отношение на Ирак25. 

Това незачитане на манталитета на врага, неговата 

отдаденост на идеята и поставените стратегически цели ни 

връщат в изходна позиция. Сега се опитваме да 

неутрализираме новата генерация на „Ал-Кайда в Ирак“, 

която със съдействието на военните от режима на Садам 

Хюсеин създаде най-порочното бунтовническо движение 

от времето на Червените Кхмери. 

Религиозна доктрина на ИДИЛ 

Религиозно-политическата стратегия на Ислямска 

държава е важен аспект за разбирането на военната й 

тактика. Подобно на останалия мюсюлмански свят, тя се 

позовава на Корана, но поставя като основна цел 

създаването на обединена мюсюлманска нация и 

подтиква към сблъсък на цивилизациите със Запада. 

Това ги кара да упражняват контрол върху всички аспекти 

от живота на хората и да се превърнат в разновидност на 

религия, която слабо наподобява исляма. 

 
25 Пак там 
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Основоположника на тази военна стратегия е Бин 

Ладен, който през 2003 г. дава идеята за въвличане на 

САЩ в голяма война със неосалафитските сили. 

Идеологическите основи са взети от салафитската 

философия за религиозно война. Поради тази причина 

всички членове на Ислямска държава са задължени да 

изучават наръчника на Абу Бакр Наджи „Овладяване на 

варварството“ – концепцията на тяхната военна 

доктрина26. 

Целта на това ръководство не е да научи читателя 

как да се превърне във варварин, макар да има раздел със 

съвети как се става жесток и безсърдечен масов убиец, 

придружен от разяснения защо това е необходимо. По 

интересно от написаното в него е, че рухването на 

империите след двете световни войни и на 

постколониалните правителства след това предизвикват 

„варварство“ или хаос. 

Където има хаос, провокиран от Великите сили 

и където националните държави се провалят – там се 

очаква Ислямска държава и нейните бойци да 

запълнят празнината. 

Те гледат на Америка като на последната суперсила 

и възприемат ООН като глобална машина, създадена да 

държи арабските режими в подчинение 

„Варварството“, което „Ислямска държава“ иска да 

овладее, е западното влияние. Целта е да се предизвика 

колапсът на поддържаните от Запада арабски държави, 

така че Ислямска държава да запълни празнините, след 

като въпросният хаос настъпи. Основна цел на 

„варварството“ е да подчертае политическата немощ на 

САЩ и Запада и да разясни как могат да бъдат уязвени. 

Водачът на халифата Абу Бакр ал-Багдади и 

ръководството на Ислямска държава са ненаситни 

 
26 Пак там 
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консуматори на доктрината на Наджи. Тя прилича на 

сценарий за регионално господство и за финалния сблъсък 

на цивилизациите, за който Бин Ладен винаги е мечтаел. 

Те не крият, че произходът на целите им датира от 

Средните векове, но използват социалните медии и 

технологиите, за да популяризират посланията си. 

„Овладяване на варварството“ не пропагандира 

трансформацията във варвари, а съпротивата на 

политическия свят в Исляма. Дар ал-Кафир – страната на 

неверниците, и политическите й структури през последния 

век са виновниците за създаването на „варварството“. 

Ислямските рицари трябва да се сблъскат с тези западни 

явления и да ги заменят със стабилност, хуманитарна 

помощ и ислямско право (шариат). С други думи, 

цивилизациите на Запада са варварите, които трябва да 

бъдат унищожени. 

Целта на атаките от 11 септември бе САЩ да 

нахлуят в Афганистан, където да бъдат сразени в сблъсък 

на цивилизациите – по начина, по който афганистанските 

муджахидун са се справили със СССР. До самата си смърт 

Бин Ладен е убеден, че точно тази война е довела до 

колапса на СССР и че поддържането на джихада в Близкия 

изток ще причини същото на САЩ. В следствие на това 

ще рухнат мюсюлманските държави, които самият той 

счита за нелегитимни най-вече Саудитска Арабия, което 

ще доведе до икономическо и политическо изтощение, 

рекордни цени на нефта и крах на потребителски 

ориентираната християнска цивилизация. В следствие на 

това новата мюсюлманска доктрина – неосалафизма ще се 

превърне в последната просъществувала религия. 27 

Терорът, който залива Ирак, Сирия и другите части 

на Близкия Изток е следствие на тази доктрина, а 

насилието е решаваща част от създаването на новата 

салафитска държава. Що се отнася до отделния боец, той е 

 
27 Пак там 
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ангажиран да разпространява новата разновидност на 

исляма, която е едновременно автентична и радикална. 

Те вярват, че живеят точно като Мохамед и 

неговите ранни последователи Учението се нарича 

салафизъм и е популярно в Саудитска Арабия. Начинът, 

по който терористите го тълкуват, е че другарите на 

пророка са били безскрупулни масови убийци, които е 

трябвало да ликвидират всички неверници. Сега те са 

поели щафетата и са убедени, че делата им радват Бог. 

Учението се нарича неосалафизъм. 

За Ислямска държава това непоколебимо 

посвещаване на осакатяването и разрушението чрез 

въоръжен джихад като форма на преклонение пред Бога е 

ключово за спасяването на исляма от самия него и ще 

предизвика пречистването на земята чрез деня на 

Страшния съд.28 

За да осъществи стратегическите си цели, ИДИЛ 

вярва в ключовата си роля за сбъдването на следните 

пророческите събития: 

1. Основаване – Ислямска държава обявява 

връщането на халифата с крайна цел обединение 

на мюсюлманския свят под контрола на един 

халиф, който е единственият глас на исляма. 

2. Завоюване – Ислямска държава вярват, че са 

създали армия, която да подготви мюсюлманския 

свят за война с християнския. Ще завоюват 

страните една по една, за да разширят ислямския 

халифат и подсигурят нови завоевания на 

мюсюлманите. Възнамеряват да елиминират 

всички граници и споразумения, които са 

следствие от договора „Сайкс-Пико” от 1916 г. 

3. Подготовка – ислямската армия трябва да е в 

готовност да се сражава срещу политеистите в 

Индия, след което да изчакат сбъдването на 

 
28 Пак там 
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пророчеството за завръщането Махди (Спасителя). 

4. Изчакване – след идването на Махди те ще 

изчакат появата на знаците за изпитание и ще 

влязат в сражение с римската армия при Дабик. 

5. Дабик – мюсюлманската армия, оглавена от 

Махди, ще се сблъска със завърналата се 

християнска армия. 

6. Даджал – Масих ал-Даджал (арабски лъжемесия, 

който е аналог на християнския Антихрист) ще 

дойде от Хорасан (Персия). 

7. Месията Иса (Исус Христос) ще се завърне в 

Дамаск, за да оглави войната срещу Даджал. Мир 

и хармония ще се възцарят до деня на Страшния 

съд (Ал-Кийама). 

Стратегия на дългата война! 

Стратегическият военен план на Ислямска 

държава се основава на изпълнението на онова, което те 

разбират под Божията воля, проповядвана в Корана. Някои 

политици смятат, че това е част от глобалния ислямски 

план, но всъщност става дума за микрокосмос от мъже, 

които вярват, че могат да променят света, за да го нагодят 

към писанията в Корана, противоречащи на всичко 

останало, зад което свещената книга стои. 

Ислямска държава са крайни в практическото 

прилагане на стратегическия план на Осама бин Ладен за 

възстановяване на ислямския халифат и подготовката за 

изпитанията, с които ще е ознаменуван краят на света. Те 

формулират две стратегии – военна, която обхваща 

тяхната политическа структура и медийна световна 

кампания с която да превърнат традиционния ислям в 

екстремистко течение29. 

Както казва Бин Ладен, Свещената война никога не 

бива да свършва, а всеки мюсюлманин да е готов да загине 

 
29 Списание за Военни анализи https://postvai.com/voenni-analizi 



46 

в самоубийствен атентат. Вербуваните с тази идеология 

мечтаят да засвидетелстват обичта си към Бога и зарязват 

семействата и познатите си с тези вярвания. Такава вяра 

няма как да бъде спряна само с военна сила. 

Неосалафитската идеология твърди, че ислямът 

вече не е чист от VII в. насам и че нейната цел е да се 

заеме с това пречистване, дори то да е свързва с 

разрушаването на хилядолетни традиции. Допълнително 

повлияват постулатите на алкайдизма, които подстрекават 

към конфронтация и унищожение на шиитския ислям 

навсякъде по света. Според тях шиитските поклонници не 

са мюсюлмани, а вероотстъпници. Убеждават, че 

посвещаването им в сунитския ислям не е възможно и 

няма шанс те да се разкаят и да заживеят като 

неосалафити, заради което трябва да бъдат унищожени.30 

Ето защо боецът на Ислямска държава равнодушно 

прерязва гърлото на иракските шиити. Въпреки онова, 

което казва Коранът, той би постъпил така и с 

християните, алевитите, друзите, евреите, хиндуистите, 

будистите и всеки мюсюлманин, за когото прецени, че не 

принадлежи към неговото вероизповедание. 

Много преди смъртта си Бин Ладен разглежда 

американската инвазия в Ирак като благословия с по-

големи последици дори от присъствието им в Афганистан. 

Джихадът по модел на „Ал-Кайда в Ирак“ има потенциала 

за създаването на истинска ислямска държава в сърцето на 

традиционния сунитски бастион, както и за конфронтация 

с шиитското направление. 

През 2011 г. Сирийската гражданска война 

позволява на Ислямска държава да се настани в Централна 

Сирия и да заличи границата между сунитски Ирак и 

сунитска Сирия. Оксфордският учен Аймен Джауад ал-

Тамими отбелязва: „Характерното е, че ИДИЛ се определя 

 
30 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
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като единствената истинска ислямска държава. 

Групировката смята, че воденето на война срещу нея е 

равносилно на войната срещу „Бог и неговия Пророк“.31 

Многобройни политолози вярват, че всичко това 

има малко допирни точки с религията и е свързано 

предимно с домогването до власт, богатство, ресурси и 

контрол над хората32. Няма да сгрешим, ако обобщим 

аргумента им така: „Може и да са мюсюлмани, но в 

същността си остават алчни и полудели за власт хора“. 

Логично, като се има предвид, че човешките 

недостатъци са в основата на всички кавги. Но сектантството 

на ИДИЛ се основава на изопачена интерпретация и само 

лидерът на сектата или Бог са способни да спрат процеса. 

Зрелищните терористични атаки са необходими, за 

да държат Запада в състояние на непрекъснат ужас, да 

мотивират поддръжниците на „Ислямска държава“ и да 

попълват наново редиците на камикадзетата. 

Бин Ладен нарича своята религиозна борба със Запада, и в 

частност с Америка, „Дългата война“. 

„Ислямска държава“ е само едно от доказателствата 

за това как ислямският свят непрекъснато ще се 

възпламенява, ако не обуздаем опитите на екстремистите 

да си спечелят Божието благоразположение чрез убийства. 

САЩ трябва активно да се включват и да подпомагат 

мюсюлманските правителства да изкоренят този проблем. 

Наложително е да окажем съдействие на мюсюлманския 

свят да пропагандира духовната нелегитимност на 

Ислямска държава по отношение на исляма. 

В действителност стратегията на Ислямска държава 

е да използва исляма като маска, чрез която да причинява 

ужас и болка на невинни хора и да осъществи сектантски 

цели, накърняващи средностатистическия мюсюлманин. 

 
31 Пак там. 
32 Вълков, И., Трансформация на отбранителните способности. Планиране и 

програмно управление на ресурсите. С-2009 



48 

Ислямска държава зависи от многословните излияния и 

преиначените тълкувания на Корана, с които заблуждава 

вярващите, че стратегията й да предизвика незабавното 

настъпване на Края на времената е не само онова, което 

иска, а и онова, което повелява Бог. 

Журналистът от „Ню Йорк Таймс“ Дейвид Роуд, 

който през 2008 г. попадна в плен на талибаните, описва 

по следния начин невежеството на своите похитители: 

„Когато го запитах защо иска да умре, той отвърна, че за 

всеки мюсюлманин е бреме да живее на този свят. 

Неговата цел бе раят. Земните взаимоотношения с 

родителите, братята и сестрите му нямаха никакво 

значение“. Това е пример как Ислямска държава превръща 

хората в сектанти. Ислямът отхвърля самоубийствените 

атентати във всяка една от формите им. А загърбването на 

семейството къса връзките в ислямското общество, защото 

любовта към близките се ползва с най-голямо уважение в 

Божиите очи. Сектантската доктрина ни най-малко не се 

занимава с актуалните догми в исляма. 

Военна стратегия на Ислямска държава 

Първият компонент от военната стратегия на 

Ислямска държава, чрез който преселват религиозните си 

цели, е практикуването на асиметрични бойни действия, 

или както го наричат още „терористично джудо“. Те искат 

да ударят Запада по начин, който възпрепятства 

разгръщането на големи въоръжени сили в региона. 

Екстремистите не планират бомбени касапници в 

големи градове по Коледа и не извършват клане на хора 

просто за да накажат Запада и да демонстрират силата си. 

Това са внимателно обмислени сценарии33, деяния, целящи 

да предизвикат западния гняв срещу традиционния ислям и 

невинните мюсюлмани. Джихадистите разчитат, че 

 
33 Иванов, Г., Националната сигурност на държавата в условията на пандемия 

от коронавирус // Списание Национална сигурност, бр. 3, 2020, с. 3-7. 

https://postvai.com/voenni-analizi/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
https://postvai.com/voenni-analizi/vyoryjenie-islamska-dyrjava.html
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Ислямска държава ще се превърне в единствения възможен 

избор на мюсюлманите, изложени на този гняв. 

Присъединяването им към „Ислямска държава“ пък ще 

ускори апокалипсиса, към който групировката така отчаяно 

се стреми. 

Унижи и дискредитирай Америка!!! 

Ал-Наджи прокарва разбирането на Бин Ладен за 

това колко е важно САЩ и Западът да бъдат заставени да 

проявят страха си от исляма в Близкия изток, без да 

осъзнават последиците от действията си. Пораженията от 

политическия и военен конфликт са изумителни, а 

Ислямска държава разчита на политическите си тиради, 

които са елементарни, расистки и ксенофобски. 

Наджи проповядва: „Подрони голяма част от 

уважението към Америка и посей увереност в душите на 

мюсюлманите..“ Той препоръчва на бунтовниците да се 

възползват от силата на западните медии и да ги превърнат 

в свои играчки. Следващата цел е САЩ да бъде замесена до 

такава степен, че да рухне икономически и да премине към 

изолационизъм. Това е водеща задача, тъй като ИДИЛ иска 

да отслаби и срази Съюзниците и да унифицира страните, 

които завземе.34 

Най-добрият начин да го постигне е да атакува 

Запада с военна мощ, която „да принуди САЩ да изостави 

войната с посредници и да атакува директно. 

Принуди Америка да воюва!!! 

Апокалиптичната основа на бойните операции на 

Ислямска държава използва легендата, че пратеника на 

Алах казва: „Вие ще атакувате Арабия и Аллах ще ви 

помогне да я завоювате, след това ще атакувате Персия 

[Иран] и той ще направи така, че да я завоювате. След това 

ще атакувате Рим и Аллах ще ви помогне да го завоювате, 

 
34 Пак там 
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след това идва ред на Даджал [в Израел] и Аллах ще ви 

помогне да го завоювате“. 

Ислямска държава вярва, че е нейно задължение да 

разкрие присъщите слабости на американската протекция 

в мюсюлманския свят. Тя разтръбява тези слабости чрез 

умелото ползване на социалните мрежи и примамването 

на САЩ към директни сражения. 

Подкопаването на американската решителност е 

ключов урок, който Бин Ладен усвоява в Ирак. Ислямска 

държава трупа капитала си чрез тотално информационно 

надмощие благодарение на социалните медии и 

възможността чрез тях да се направлява глобалният 

новинарски поток. 

Разбиването на американските стратегии чрез 

кампании за саботаж е ключов момент от стратегията: 

„Ако броят на убитите американци е една десета от 

броя на убитите руснаци в Афганистан и Чечня, те ще 

избягат, без да си дават сметка за всичко останало. Това е 

така, защото актуалната структура на американската и 

западната армия не е същата като тази от времето на 

колониализма. Те са достигнали стадий на изнеженост, 

който ги прави неспособни да издържат на военни 

действия за дълъг период от време, затова компенсират с 

измамен медиен ореол.35 

Постигане на стратегическите цели 

Ислямска държава се установява там, където 

вакуумът е най-голям. Провежда например военни 

операции в афганистанска провинция Нангархар в 

планината Хинду, в Либия предприема действия в 

общината Дарна, която се намира по крайбрежието между 

Бенгази и Тобрук. В Египет пък по отдалечените части на 

Синайския полуостров. На тези места нейните бойци се 
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въоръжават, създават колония и се заемат с 

дестабилизация на правителствените сили на реда и 

отделни личности. 

След като групата е успяла да установи и да 

изгради канали за доставка на оръжия и осигуряването на 

подкрепления, тя извършава удари в определени точки, 

завзема територии и накрая – градове. Процесът се 

повтаря в следващата държава, където хаосът и 

политическата нестабилност разцъфтява. Обикновено този 

процес отнема много време, но инвазията в Ирак им 

сервира тази възможност на сребърен поднос. 

Сирийската гражданска война, Либийската 

следвоенна криза и настъпилия хаос след рухване на 

режимите от Арабската пролет през 2011 г. заздравяват 

почвата под краката им. Освен това не бива да се 

подценява и племенният аспект на доктрината им. 

Политическият вакуум, останал след края на 

тоталитарните правителства оставя нерешени редица 

религиозни, племенни и скрити отношения, които 

провалят сигурни сделки, а невъзможните превръщат в 

небивал успех. 

Бруталността в операциите на Ислямска държава 

Един от често задаваните въпроси е защо Ислямска 

държава обезглавява невинни хора, сее смърт напосоки, 

изнасилва и продава жени в робство. Тук става дума не 

толкова за удоволствие, колкото за следване на 

доктрината как да се водят бойни действия и как да се 

процедира след тях. 

Те вярват, че трябва да подхождат с крайна 

бруталност, макар и само в името на това да се покаже, че 

притежават сила на духа и отдаденост на битката за 

възстановяването на халифата. По силата на кръговата 

логика организацията инструктира командирите си да 

„водят бойни операции по брутален начин с цел да 

смекчат бруталността на Запада“. Резултатите със 
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сигурност оправдават вложения от Ислямска държава 

смисъл, тъй като провокират сблъсък на цивилизациите и 

примамват Западните войски на родната територия на 

групировката. Те също така гарантират, че докато са в 

рамките на шариата, убийствата са напълно легитимни. 

Така допускат прилагането на широк набор от мъчения, 

които са буквално средновековни по характера си. 

Друг аспект е онова, което наричам водене на 

война в стил „полковник Курц“. Ислямска държава 

прилича на лудия военен, когото Марлон Брандо изиграва 

във филма „Апокалипсис сега“ на Франсис Форд Копола. 

Курц прекрачва всички правила и етични норми, за да 

накара врага да се „страхува от нас“.36 

Ислямска държава вярват, че като мъже трябва да 

прекрачат нормите на цивилизацията, за да избегнат всяко 

размекване, и да се концентрират върху физическата и 

психическата твърдост, която би им позволила да 

извършат богоугодни дела. Ето какво пише в четвърта 

глава на „Овладяване на варварството“: „Ако не 

прилагаме насилие в нашия джихад и ако допуснем 

разнежване, то това ще е основна причина да се лишим от 

силата си. 

Стратегическа цел на халифата 

„Целта на установяването на халифата винаги е 

заемала централно място в умовете на муджахидин след 

възраждането на джихада през последния век. Те вярват, 

че това е постижимо, защото про-рокът на Аллах им го е 

обещал (Аллах да го благослови и с мир да го дари!). Той 

казва: „Ще има Пророк, докато такава е волята на Аллах. 

Той ще промени това, когато пожелае. След това, върху 

стъпките на Пророка, ще се появи халифатът и той ще 

продължи, докато е волята на Аллах, и той ще сложи края 

му по свое усмотрение. След това ще има сурово 
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царуване, докато е волята на Аллах, и той ще реши докога 

то да продължи. На негово място ще дойде тирания и 

нейният край ще настъпи, когато Аллах реши. 

И тогава ще бъде халифат, какъвто го е подготвил 

Пророкът“ Твърди се, че Анас ибн Малик (Аллах да го 

благослови) казва: „Ще има пророчество и милост, след 

това халифат и милост, след това сурово управление, след 

това тирания, а после идолопоклонничество. В интерес на 

истината, единственият въпрос, който занимава 

муджахидун, е как да постигнат целта си37. 

По време на джихада срещу комунистите много от 

тях са се чувствали по същия начин, по който се чувстват 

в Сирия днес. Партии с различни цели се бият с „общ“ 

враг, като пренебрегват различията си, дори тези различия 

да са пречка към постигането на халифата. 

Сред най-главните отличителните фактори е 

национализмът, присъщ на всичките фракции в 

Афганистан, както и сериозните иновации, унищожаващи 

вярата и здравите основи на мюсюлманската общност, 

които са ключови за налага-нето на халифата. И пак Аллах 

– Величественият и Всемогъщият, благославя джихада и 

много от неговите водачи по-късно ще се превърнат в 

мостовете, по които джихадът ще премине по пътя към 

чакания халифат. 

Един от тези важни мостове е муджадида [будител] 

Абу Мусаб ал-Заркауи (Аллах да го благослови и с мир да 

го дари). Следвайки уроците, които получава в 

Афганистан и на други места, той знае, че халифатът няма 

как да бъде основан по друг начин освен чрез джамаа, 

която се обединява около Китаба, Сунната и Салафията и 

не е обременена от крайностите на сектите на мурджитите 

и хариджитите.38 

 
37 Списание за Военни анализи https://postvai.com/voenni-analizi 
38 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
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Най-важната цел на джамаа е да възроди таухида, 

особено що се касае до дела, отхвърлени и изоставени от 

„ислямски“ групи в наше време. Това са проблеми, 

касаещи принципите на клетвата за вярност и 

клетвопрестъпничество, отсъждането законодателството. 

Въвежда се заповедта „И се сражавайте с тях, 

докогато не ще има заблуда и религията ще е на Аллах!“ 

Техният джихад трябва да се базира на хиджра, баят, 

слушане, покорство и идад [тренировка], които водят до 

война, а след това до халифат. 

Терористична стратегия 

Западът и САЩ не могат да осъзнаят факта, че тези 

терористи, без значение колко жалки и дивашки са 

действията им, са човешки същества, посветили се на 

смъртоносни битки. И ще вършат онова, което смятат за 

вярно в своя мироглед. Ако продължаваме да 

пренебрегваме стратегията, тактиката и целите им, както и 

да подценяваме решителността им да убиват, то тогава ще 

се сражаваме с тях още много дълго време. 

Ефективния тероризъм се води асиметрично и 

когато се прави с умисъл, той може да предизвика 

ужасяващи нещастия и да има стратегическо въздействие, 

без значение колко малък е броят на жертвите. 

На 11 септември 2001 г. почти 3000 американци 

загинаха за броени часове. Трагедиите в тези и други 

случаи можеха да бъдат предотвратени. Но онези, които 

вземат политическите решения, или никога не са 

изучавали историята на заплахите и са останали глухи за 

тях, или са пренебрегнали предупредителните сигнали на 

собствените си разузнавателни органи.39 

Дори сега, когато ИДИЛ се отбранява в Рака и 

Мосул, ние сякаш сме забравили, че Съюзниците са загуби 

повече войници по време на иракските размирици, 
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отколкото при атентатите от 11 септември. 

Историците едва ли биха се затруднили да определят дали 

инвазията в Ирак в действителност представляваше 

сърцевината на добре обмислен план за преобразяването на 

Близкия изток, за какъвто е представяна, или гигантска 

недомислица с цел национално отмъщение. Независимо 

дали намерението е било добро или лошо, инвазията в Ирак 

в никакъв случай не беше част от план, чрез който да се 

заловят истинските виновници за атаките от 11 септември. 

Ислямска държава е наясно, че провокаторските 

атаки действат безотказно върху западната психика. Както 

подчертахме, тяхната основна доктрина повелява НАТО 

да бъде въвлечено в апокалиптична война. 

За тази цел ИДИЛ се нуждаят от наземен конфликт. 

Използват тероризма стратегически и тактически за да 

постигнат тази си цел. Ето защо през 2014 г. Ислямска 

държава екзекутира стотици западни граждани, след като 

завладява части от Ирак и Сирия. Шоковата вълна 

умножава силата им. 

Плод на инвазията в Ирак са завършените и калени 

в битки антиамерикански терористи. В момента те са 

източник на глобалното въоръжаване, а халифатът им е 

огънят, на който се кове новото поколение жители на 

Близкия изток. 

Инвазията не осъществява първоначалната цел да 

открие и обезвреди оръжията за масово поразяване в Ирак, 

но дава на иракските и чуждите бойци възможността да 

натрупат оперативен опит и да калят характера си в 

сражения до степен, която е непостижима в Афганистан 

през 2001 г. През 2005 г. ЦРУ обобщава, че „Ирак е 

заместил Афганистан като тренировъчна зона на 

следващото поколение професионални терористи.40 

 
40 Пак там 
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Докладът на ЦРУ стига до извода, че градската 

природа на войната в Ирак помага на бойците да се научат 

как да извършват убийства, отвличания, атентати с коли-

бомби и други видове атаки, които не са били използвани 

при антисъветските кампании в Афганистан през 80-те 

години на миналия век“. 

Но ето че тези далновидни оценки, написани от 

някои от най-добрите умове в разузнавателната общност, 

не са взети под внимание от много от властимащите във 

Вашингтон и са атакувани от политиците като 

„несъстоятелни“. Ислямска държава причислява в 

редиците си ветераните на терора от „Ал-Кайда в Ирак“, 

най-добрите джихадистки бойци от сирийския „Фронт 

Нусра“, най-малко 20 хиляди свежи чуждестранни бойци 

от цял свят и всички сунитски бойци от Ирак, повечето от 

които са бивши баасистки воини от групи като „Джайш 

ал-Муджахидун“ и „Ансар ал-Сунна“. Те създават 

ефективна армия от сектантски пехотинци и терористична 

част от „призрачни войници“. 

Не всички тези групи са във възторг от визията на 

Ал-Багдади за сунитски халифат, но с течение на времето 

се налага да отстъпят, за да оцелеят. За мюсюлманите 

сунити от Сирия и Ирак представата за сунитска държава 

от Дамаск до Багдад е привлекателна. 

Накрая те се присъединяват към ИДИЛ и се 

превръщат в най-опитните и безскрупулни терористи в 

Близкия изток, като използват всички методи за 

граждански контрол, прилагани от разузнаването на 

Саддам Хюсеин над четирийсет години. Тези 

разузнавателни служби са се усъвършенствали в 

подстрекаването на държавен и политически тероризъм. 

Терористична стойност в операциите на ИДИЛ 

Фанатична, религиозна страст, която вдъхва сила 

на привържениците на Ислямска държава е вярата, че 

когато умрат в джихад ще се озоват в рая или ако не умрат 
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ще властват и ще наложат своето схващане за исляма на 

земята. Тази страст се подклажда от вродената вяра, че 

само на бойците от собствената група е дадена 

привилегията да изповядват най-чистата, истинска форма 

на исляма – неосалафитския култ. 

Индоктринирани и с оръжие в ръка, те изпитват 

неутолимото желание непрекъснато да доказват 

предаността си, като убиват всички, които не споделят 

идеите им, на улицата. По този начин те предизвикват 

ефекта, наречен „терористична шокова стойност“.41 

ТШС често се наблюдава по време на градската 

фаза на водене на война от нередовни терористични части 

като „Боко Харам“, „Аш-Шабаб“ в Сомалия, талибаните, 

тамилските тигри и „Виетконг“. Използването на 

терористични практики насред бойни действия дава на 

атакуващия предимство. Постъпките на групировките се 

преумножават и така засилват психологическия ефект на 

всичко, което правят, независимо дали иде реч за 

преговори или екзекуции. 

В Ирак и Сирия терористичната стойност на 

Ислямска държава им дава възможност да въздействат 

върху политическите решения на племенно, регионално и 

национално ниво. Така те завладяват големи части от 

двете държави. След като обезглавяват сирийски войници, 

заловени в Ракка, никой вече не иска да им се 

противопоставя или да стане жертва на методите им. 

Терорът като инструмент на действие в 

„Овладяване на варварството“. 

В джихадисткия наръчник „Овладяване на 

варварството“ тероризмът се смята за поредния 

инструмент за постигане на апокалиптична визия. Той 

може да действа едновременно като примамка и капан на 

халифата. Наджи пише, че мисията на джихадистите се 
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състои в това да действат като опитни убийци, за да спасят 

света от ужасната съдба. По негова оценка е по-добре да 

се разруши целия свят и да се сложи край и на исляма, 

отколкото да се позволи и на един християнин да живее 

мирен живот в земята на неверниците.  

Наджи пише: 

„Управлението на варварството [т.е. хаосът на 

западната демокрация] е следващата стъпка, по която 

[мюсюлманите] ще преминат, и тя се смята за най-

критична. Ако сполучим в овладяването на това 

варварство, тази стъпка (с позволението на Бога) ще се 

превърне в мост към Ислямската държава, която се 

очаква от самото падане на халифата. Да се провалим – 

нека Бог ни предпази от това, – не означава, че това е 

краят на делото; по-скоро този провал ще доведе до 

увеличаване на варварството.“42 

Ето защо Ислямска държава ще използва каквито и 

оръжия да й попаднат. Бруталността на атаките от 11 

септември и наръчникът на „Ал-Кайда“ са само – 

началото. Ислямска държава вярва, че трябва да изпепели 

исляма и Запада, за да спаси света. Това сектантско 

тълкувание на изпитанията, предречени в Корана, е 

причина, поради която Западът трябва да бъде разрушен. 

Видове терористични операции 

Ислямска държава и „Ал-Кайда“ систематизират 

терористичните операции в два вида: стратегически удари 

и военни операции. 

Терористични операции с глобално въздействие. 

Стратегическите удари като тези от 11 септември 2001 г. 

са от толкова голямо значение за джихадисткото 

движение, че де факто на всички групи е заповядано да не 

ги извършват. Като стратег с визия, Осама Бин Ладен 

 
42 Пак там 
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иска да подтикне Запада към крайни решения – замесва 

няколко поколения в конфликта, провокира инвазията в 

Ирак и предизвиква световната финансова криза от 2008 г. 

той осъзнава, че планът му действа безотказно и че до 

подобни мисии трябва да се прибягва рядко, за да не бъде 

осуетена пълната обвързаност на САЩ. 

Тактически терористични операции. 

Терористичните операции, които имат местно въздействие 

– като взривовете в Бейрут през 2015 г. и атаките в 

Истанбул през октомври 2015 г., отнели живота на най-

малко 100 души, са добре замислени, но нямат глобален 

ефект. Те се провеждат с цел да привличат вниманието и 

да напомнят, че нациите, които граничат с халифата на 

Ислямска държава, ще понесат същите щети като 

американците и европейците. Наджи нарича регионалните 

терористични атаки „качествени“.43 

Това са мисии, при които политическото 

въздействие е измеримо и следователно е от голямо 

значение в мисията за подчиняването на Запада. В 

действителност през 2015 г. се провеждат пет качествени 

операции от малък мащаб, които постигат ефекта на тези 

от 11 септември за страните на жертвите, като 

касапницата от юни 2015 е срещу британски граждани в 

Тунис, октомврийската атака срещу руската авиокомпания 

„Метроджет“ над Синайския полуостров, Парижките 

атаки през ноември и декемврийското клане в Сан 

Бернардино.44 

  

 
43 Пак там 
44 Пак там 
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Военна тактика и бойна 

подготовка на Ислямска държава 
Още от времето на Ал-Кайда първите джихадисти 

организират терористичната съпротива от тайни квартири 

под формата на отделни удари. В последствие с 

увеличаване на американското военно присъствие в Ирак 

те се озовават редом до сунитските членове на службите 

за сигурност и разузнавателния апарат на Саддам, които са 

минали в нелегалност. Тази тайна армия разполага с 

огромно количество оръжие, бойно снаряжение и 

изградени логистични канали за боеприпаси. 

Военно обучение на ИДИЛ 

В следвоенен Ирак заплахите дебнат от всеки ъгъл, 

различните групировки често се предават една друга, а 

американската авиация владее въздушното пространство. 

Джихадистите трябва да овладеят изкуството да се движат 

с оръжие във вражеска среда за да се изправят срещу най-

могъщата армия в света. Това изисква нов набор бойни 

умения, който може да бъдат усвоени само в движение. 

Това означава оцеляване на най-приспособимите, без 

значение колко силна е религиозната им вяра. 

За това бойците се обучават да се сражават бързо и 

ефективно. Набляга се на стрелковите умения с автомати, 

картечници, хвърляне на гранати и бой в градски условия, 

което ги прави високо ефективни в радиус до 300 м. и 

разрушителни до 100 метра. Ислямска държава е 

организация която знае как да научи обучаемите да се 

внедряват, осъществят светкавично нападение и накрая да 

изчезнат безследно, а техните ученици са особено 

схватливи. Под ръководството на Федаините на Саддам, 

известни по онова време като „Джеиш ал-Муджахидун“ те 

се превръщат в смъртоносна улична бойна сила.45 

 
45 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 
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Благодарение на култа към смъртта практически 

всеки боец може да се превърне в камикадзе и затова 

почти всяко нападение започва със самоубийствена атака. 

Въпреки че се отделя голямо внимание на морално-

политическата подготовка, ръководството все пак знае, че 

трябва да поддържа „бойно ядро“ от лидери, които да не 

умират, а да предават тактиките и техниката на всяка 

следваща група, както и да пускат в действие 

международните бойци. Рядко се водят записки, така че 

професионализмът им прилича повече на терористично 

менторство. Всеки терорист е отговорен за оперативната 

сигурност на групата и се очаква да е готов да даде живота 

си за каузата. Ако те хванат, остани да лежиш на земята. 

Американците не са саудитци – в крайна сметка ще пуснат 

всекиго. Именно от това ядро произлиза настоящото 

бойно командване на Ислямска държава. 

Ислямска държава трябва да се превърне в 

маршируващата армия на пророка Мохамед. След 

защитата на Ятриб той поема на поход към Мека, води 

множество славни битки и превзема Арабия. Такъв е 

образът и стратегическата визия, към които се стремят 

бойните командири на ИДИЛ. Вместо камили, те имат 

намерение да нападнат, обградят и обсадят враговете си 

на гърбовете на японските пикапи „Тойота Хилукс“. 

Начална военна подготовка и тренировка 

Десетки видеозаписи от провежданите обучения на 

вербуваните показват, че те са компетентни в 

преподаването на начална военна подготовка. 

Тренировъчният им учебен план е почти идентичен с този 

на останалите по цял свят, но без плюсовете на 

съвременното демократично общество. Започва се с обща 

физическа подготовка и преодоляване на препятствия. 

Бойците се поставят под ръководството на жестоки 

инструктори и се закаляват за тежките условия на тичане и 

 
София, 2016; 
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придвижване през градски терен. По-голямата част от тази 

програма напомня на футболна академия със съответните 

упражнения. 

Трябва да се има предвид, че това не е просто 

медиен шум. Ислямска държава вече има зад гърба си шест 

години водене на непрестанни боеве в градски условия и 

военни експедиции, както и четиринадесет години 

терористичен опит срещу най-големите държави в света. 

Колкото и да ви е чудно религиозното 

индоктриниране не е съществен компонент от дневната 

програма на наборниците, въпреки че мозъците се 

промиват в подходящата посока. Упражнения, свързани с 

бойния ред, тренировки за близък сблъсък с врага, 

преминаване през окопи и точна стрелба с АК-47 запълват 

ежедневната програма. Според бойната зона варира и 

продължителността на началното военно обучение. Общо 

взето варира между две седмици и един месец, в някой 

случай и по-дълго.46 

Хибридна концепция за война 

Въпреки че хибридните заплахи са дефинирани, 

описани и характеризирани с различни начини, тероризмът 

като цяло и в частност, основно касае дейността на 

Ислямска държава и е компонент на тези заплахи. За да 

постигнат своите цели, тези терористични формирования се 

развиват и проявяват в световен мащаб, използвайки 

различни, икономически, военни и технологични 

инструменти47. 

През януари 2011 г. Ислямска държава започва 

военна мисия, когато разполага най-новото си 

формирование – „Фронт Нусра“ в Сирия. Концепцията на 

тази мисия е да се изпратят бойци със сирийски произход, 

 
46 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
47 Иванов, Е. „Предизвикателства пред разузнаването в съвременната среда за 

сигурност“, издателство ДиоМира, 2020 г., стр.19. 
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които да пресъздадат условията при падането на Саддам от 

власт. Целта е да се проникне много бързо, да се овладеят 

полицейските участъци, военните бази и складовете за 

оръжие, да се създадат оперативни бази и да се започне 

мащабно обучение, в крайна сметка да се създаде един гръб 

на организацията. 

„Фронт Нусра“ действат по следния начин – 

светкавично пресичат границата със Сирия, атакуват Дейр 

ез-Зор и Ракка и откриват, че без правителство, което да им 

се противопостави, може да проникнат чак до Алепо! Град 

Алепо е под обсадата на силите на Асад и нападение след 

нападение джихадистите на ИДИЛ, които са на практика 

единствените присъстващи бойни ветерани, се установяват 

в качеството на „специални части“ на сирийската опозиция. 

Когато изникне пролука, те се впускат напред, без 

оглед на сигурността си и с викове „Аллах Акбар“ 

изпълняват задачата, след което контраатакуват, за да 

завземат територията. Това се повтаря из цяла Сирия, 

докато фронтовата линия става благоприятна за тях. През 

2013 г. завземат град Ракка от 93-та и 121-ва Сирийска 

механизирана пехотна бригада. Тези формирования 

горчиво съжаляват, че са се предали. Оцелелите са 

екзекутирани на бърза ръка, а главите им са набучени на 

кол в центъра на Ракка. Посланието обикаля Ирак и Сирия 

надлъж и нашир – „Така се сражава Ислямска държава, по 

този начин ще умрете и вие“.48 

Ислямска държава се научава да води уличните си 

сражения асиметрично. Те преобръщат съвременните 

тежки бойни единици в леки, пъргави и безжалостни 

формирования. Движат се по пътищата в колони с Тойоти, 

които не могат да бъдат възпрепятствани от танкове и 

които преминават без проблем контролно- пропускателните 

пунктове. Те не притежават високоточни оръжия, затова си 

 
48 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 



64 

служат с направлявани от човешка ръка. По този начин 

успяват да завладеят територии, в които вече има 

доминиращо военно присъствие. Уверено прилагат боен 

стил, който може да се нарече алпийски. Подобно на 

техниката на алпинистите, бойците на Ислямска държава се 

движат бързо и устремено, достигат целта и продължават 

към следващата. Благодарение на това те завладяват една 

трета от Ирак и половин Сирия. 

Политологът Александър Перенджиев нарича тази 

тактика „Облачна технология“. Той има в предвид 

дегизирането на бойците на ИДИЛ като мирни граждани и 

приятелски войници, които подхождат към атакувания 

обект от различни пътища и нападат синхронизирано в 

точно определен момент. По подобен начин наскоро отново 

беше превзета Палмира от съсредоточаването на около 

4000 бойци. 

Тази военна тактика обаче не винаги е успешна, 

когато се атакуват обучени части, които добре осъзнават 

силата си и притежават необходимото ниво на психическа 

устойчивост. Те могат да устоят, както се е случвало с 

Египетски части, кюрди и нигерийци, които се изправят 

срещу настъплението и размазват бойците на Ислямска 

държава. Това може да бъде възпроизведено и в 

останалите случай. 

Оценка на бойната подготовка 

Във военното дело казват, че успеха на Ислямска 

държава се дължи на сплотеността на армията и. Всичко 

се базира на сплотеното единство на малка единица, 

членовете на която биха умрели за другарите си и за това 

се придържат към формирования от по шест до десет 

души. Всеки от които е убеден, че другарите му ще се 

бори за успеха на цялото. Това е достойно за възхищение 

и вдъхва увереност, че ще оцелеят до следващата битка. 

Най-ефикасното им средство за борба е сектантската вяра, 

че убиват мюсюлмани за доброто на света! 

https://postvai.com/voenni-analizi/voenna-taktika-isliamska-dyrjava.html
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Докато „хартиените тигри“ от Иракската армия се 

предават за да спасят живота си, то бойците на Ислямска 

държава са обучени, че Божията сила им дарява имунитет 

или смърт, в зависимост от постъпките им. Това изостря 

агресията на отрядите им и ги кара да се чувстват 

докоснати от Бога, което обяснява безразсъдни действия, 

като изскачане иззад стена и най-невъзмутима стрелба с 

ръчен противотанков гранатомет пред множество сирийски 

танкове, или пропълзяване до дулото на танк Т-72 и мятат 

ръчна граната към въпросното дуло. Тези истории добиват 

легендарен статут дори ако джихадистът умре. Всеки 

подобен „лъв“ е мъченик, чийто героизъм бива преповтарян 

във видеозаписи на подвига, показвани на наборниците.49 

Тази сила позволява на бойците на Ислямска 

държава да вземат инициативата по време на операция. 

Когато действат като формирование или управляват 

самоубийствена кола-бомба, изглеждат така, сякаш са 

устремени към решаващия резултат. За Ислямска държава 

резултатът е в името на Бог, а понякога и за видеокамерата, 

която със сигурност е включена. Можем да наречем 

инициативността им безразсъдна или глуповата, но досега 

цели армии са побеждавани благодарение на нея. 

Събирането на разузнавателни данни преди битката 

е основна характеристика на бойната им доктрина. Тук се 

проявяват най-добрите млади членове на организацията, 

които пълзят и си проправят път към предната фронтова 

линия, изпълняват изключително опасни разузнавателни 

мисии. Бойците на ИДИЛ използват бинокли и 

радиостанции за събиране на разузнавателни данни, а 

понастоящем ги допълват и с мобилни телефони и видео от 

квадрокоптерни дронове. По-важното е, че от командването 

на ИДИЛ прилагат разузнавателните данни почти веднага. 

Голямо предимство на организацията им е, че когато 

видят удобна възможност да унищожат вражески части или 

 
49 Пак там 
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да заемат стратегическа позиция, те не чакат заповеди от 

по-висшестоящи началници50. 

Много професионални военни биха сметнали това за 

прибързано, но в правилен контекст то се равнява на 

смелост и дързост. Безстрашието също е част от 

стратегическия план. Бойците на Ислямска държава се 

нуждаят от запълване на вакуума насред хаоса на бойното 

поле и затова не изчакват сгоден случай – те просто го 

сграбчват или сами го създават, дори ако им струва 

човешки загуби, и го оползотворяват докрай. В атака са 

като всички добре обучени войници – първо убиват, а после 

задават въпроси. 

Подобно на западните армии, в главите на бойците 

им е набита максимата, че ако бъдат отрязани от групата и 

се сражават поединично, могат да действат като армия от 

един. Няма бягство или дезертиране, оттегляне или 

прегрупиране – само атака, заемане на нова позиция или 

смърт. 

Що се отнася до военнопленниците, ако няма 

издадена специална заповед даден военнопленник да бъде 

оставен жив, той бива убит без колебание и се преминава 

към следващата цел. 

Командната верига при Ислямска държава е ясна и 

линейна. Практиката е от времето на Саддам Хюсеин, при 

която само едно ниво на заповеди е от значение за теб: 

непосредствения командир. Както при операциите на всяка 

една армия, и тук наредбите се предават от горе-на долу 

между бойните единици по радио система.51 

Над всяко подразделение стои емир, който командва 

всички. Той има заместник-емири, които провеждат 

 
50 Добрева, Х.  Рискове на „рефлексивната модерност” и влиянието и при 

отговора на хибридни заплахи, стр.93-101, сп. „Българска наука,” май 2020 
51 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
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акцията. Всеки знае, че мисията се изпълнява до успех или 

смърт. Така е от незапомнени времена. 

+ Бойците на ИДИЛ се учат в движение, те 

наблюдават действията на противника и внедряват 

най-доброто в практиката си. Най-голямото им 

предимство е, че нямат правила за водене на битка. 

Асиметрични бойни действия 

Армията на Ислямска държава притежава две 

уникални характеристики, които я отличават от всички 

други армии. В нея от всеки се очаква да бъде боен 

инженер/сапьор в едно с оръжейна система с човешко 

управление. Ако трябва да се изкопаят окопи – всички 

копаят или един взима багер и го изкопава, ако трябва да 

се прекъсне ограждение с бодлива тел, за да преминат 

останалите, то тогава някой ще бъде определен за 

щурмовак самоубиец, който ще се хвърли върху 

ограждението и ще го взриви. 

Подобно на японската пехота през Втората 

световна война, боецът на ИДИЛ има редица задължения 

и смъртта е най-горе в списъка. Тя е не толкова жертва в 

името на останалите, колкото жертва заради срещата с 

Бог. Сблъсъкът с калена вражеска част, която притежава 

непреодолима огнева мощ, изисква непрестанно да се 

прилагат законите на асиметрията. 

Ислямска държава демонстрира удивителна 

приспособимост и използва всички подръчни средства, за 

да извлече предимство от неумението на врага предвиди 

действията ѝ. 

Импровизираните взривни устройства – 

отбранителна линия на ИДИЛ 

Често се налага армията на Ислямска държава да 

отстъпи даден район, поради тази причина по подобие на 

вързан на верига питбул преди кучешки борби, нейните 

https://postvai.com/analizi/voenna-taktika-isliamska-dyrjava.html
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бойци искат да атакуват, а не да стоят в ъгъла. Все пак 

разполагат с десетилетия натрупан исторически опит. 

Когато Саддам Хюсеин се готви за въстаническото 

движение в Ирак, той е наясно, че артилерийските му 

части ще бъдат унищожени от американските 

Военновъздушни сили. Саддам дава началото на програма, 

наречена Проект „Гафики“ за разработване, пакетиране и 

складиране на десетки хиляди артилерийски снаряди, 

които да бъдат трансформирани в Импровизирани взривни 

устройства (ИВУ). 

+ Именно ИВУ са виновни за две трети от над 

5000-те загинали американски военнослужещи в Ирак. 

Ислямска държава се учи от историята. Откакто са 

избити при Фалуджа през 2004 г. при придвижването по 

повърхността, те започват да копаят тунели под земята 

подобно на руснаците при Сталинград, Виетконг при Куши 

и японците при Тарава и да създават т.н. тунелни бомби. 
52Покрай египетско-палестинската граница са създали 

тунели с дължина стотици метри, вериги от командни 

постове, медицински пунктове и складове за боеприпаси. 

Ислямска държава разчита на ИВУ за прикритие на 

фланговете и при отстъпление. Иракските въоръжени сили 

откриват по трудния начин след битката за Тикрит през 

2015, че настъплението им ще се превърне буквално в 

пълзене. ИДИЛ минират пътищата като гирлянди с ИВУ 

достигащи километри дължина. Освен това те използват 

всичко налично включително боеприпаси с бойни отровни 

вещества. 

В кадрите от Мосул ще видите редица светкавични 

самоубийствени атаки с коли бомби (предварително 

обшити със стоманени листове) заснети от Безпилотен 

летателен апарат. 

 
52 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 

https://postvai.com/analizi/voenna-taktika-isliamska-dyrjava.html
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Наръчник за бързи нападения 

Ръководството на Ислямска държава разработва 

наръчник от типа „Прави 1, прави 2 и т.н.“ със сценарии, 

който се разиграва при всяко сериозно нападение. 

Допускат се някои вариации с цел оползотворяване на 

географското положение, времето и противниковите сили. 

Този наръчник включва слените 4 точки: 

• Разузнаване. Първоначално чрез разузнаване или 

видеозаписи се прави много подробно събиране 

на информационни данни за противника. Събира 

се информация за обсега на оръжията, 

недостатъка на противниковите позиции и др. 

• Съсредоточаване и натиск. Наличните танкове, 

ракетни системи, противотанкови подразделения 

със СПГ-9, зенитни оръдия и неголеми военни 

формирования се съсредоточават на разстояние от 

300-1000 м. и притискат позициите на неприятеля, 

докато основното формирование не си проправи 

път на отстояние 500-300 м. 

• Пробив. Основното оръжие за осъществяване на 

пробив сасамоубийствените коли-бомби или 

атентатор камикадзе. Обикновено тези средства с 

ИВУ се засилват към най-ефективната локация за 

стрелба. Взривът трябва да бъде достатъчно голям 

не само да пробие вражеската линия, но и да 

допринесе за шоковия ефект на крайното 

състояние. За да завземе иракските позиция в 

Рамади през 2015 г., бойците на Ислямска 

държава изпращат големи булдозери и фадроми, 

които да сринат сглобяемите бетонни бариери на 

отбранителния периметър, като по този начин 

позволяват на 30 коли-бомби да се врежат в 

иракските защитни позиции. 

• Шок. След като е направен пробив, пехотата на 

Ислямска държава щурмува противника лице в 

лице. Последният шок идва от систематичната 



70 

екзекуция на неприятелите чрез обезглавяване 

или застрелване от упор след края на бойните 

действия53. 

Откриване на слабостите им! 

Тактическите слабости на Ислямска държава са 

типичните за всички прекалено самоуверени терористични 

групировки, които отначало действат под прикритие, 

минават през настъпателни операции и накрая стигат до 

„национална“ държава. Ислямска държава е арогантна 

организация и точно тази ѝ черта кара членовете ѝ да 

рискуват, което може да се обърне срещу тях. Начинът, по 

който водят пехотни сражения, показва определен мащаб 

на способностите им, включително умението да 

извършват правилни тактически ходове на улицата, 

компетентна употреба на войскови снайперисти и 

светкавичен обсег на нападение. 

Армията на Ислямска държава предпочита 

фронталната битка, затова често пренебрегва сигурността 

на фланговете и я поверява на Импровизираните взривни 

устройства под прикритие на един или два пикапа Тойота. 

Танкове се използват само за отбранителната 

огнева сила в качеството им на мобилни артилерийски 

платформи, напомнящи за Ливанската гражданска война, 

когато вражеските позиции са обстрелвани от 

разположени на върха на хълма танкове. Ислямска 

държава няма друга идея за танково бой, освен „потегляй, 

внимавай да не прегазиш някого от нашите и изстрелвай 

снаряди отдалече“.54 

Въпреки това анализът на стотици техни 

видеозаписи стиха до извода, че те редовно показват кадри 

с т.н. „героична постъпка“, как някой храбър боец 

въоръжен с картечница служи за вдъхновение на 

наблюдаващите и ги призовава да застанат на предната 

 
53 Пак там 
54 Пак там 
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линия. Естествено ако се сражава с компетентен 

противник обикновено умира геройски. В крайна сметка 

дори убити, те ги погребват усмихнати, като в легендите. 

Друг подобен случай е когато боеца на ИДИЛ изкача с 

РПГ на бермата или насред улицата и стреля без да се 

прицели. Американските сили отдаван са се научили да 

превръщат това във вечен покой на „идиотската стъпка“. 

В крайна сметка за всичките години натрупан боен 

опит на Ислямска държава те все още продължават да 

пренебрегват атаките в гръб. Лесно може да им бъде 

устроена засада, тъй като истинските бойци винаги са 

поставени начело на атаката, с лице към неприятеля. На 

най-храбрите се дават шахидски пояси или картечници 

ПКМ (които се носят като почетен знак). По време на 

офанзива шахидският пояс се предоставя на един на всеки 

десет бойци, за да се ползва като насочвано от човешка 

ръка средство за пробив, или почти на всеки при отчаяна 

защита. Такъв е случаят с битката при петролната 

рафинерия „Байджи“, където от всеки член на 

превърналия се в самоубийствен отряд се очаква да убие 

колкото се може повече врагове. 

На 1 юли 2015 г. ИДИЛ опитва да атакува Синай 

в битка на отмъщението. 

Клонът на Ислямска държава в Синай провежда 

серия от 20 едновременни комплексни атаки по 

гореописания метод на „Облачната тактика“ на различни 

места срещу египетските сили, при които загиват 21 

египетски войници и 241 от нападателите. Акцията, която 

трябва да повтори иракското завладяване на Мосул. 

Използваната при нападението тактика следва дословно 

формулата от наръчника за светкавични атаки. Атаките 

започват със смел ход – самоубийствен взрив в офицерския 

клуб на Ал-Ариш, където военнослужещите имат 

казармени помещения, както и такива за отдих и 

възстановяване. 



72 

За радост на атакуваните колата - бомба е била 

разконспирирана много по-рано от мястото където е 

трябвало да се взриви, терористът реагира светкавично и се 

взривява предварително. 

Почти едновременно се извършват нападения над 

полицейския участък в Шейх Зуейд и редица крайпътни 

постове. Тези постове представляват малки укрепени 

структури, в които войниците живеят и от които защитават 

големи райони чрез пехотни патрули. Всяко укрепление 

разполага с два до три танка М-60А1 и M-113A4s, тежки 

картечници и 20-30 войници. Укрепленията са разположени 

в редица в района между Рафах и Ал- Ариш.  

Първите атаки започват в 6:00 часа сутринта от 

пикапи Тойота разположени на границата на видимостта на 

постовете. Времето е избрано поради прословутия мързел 

на египетските войници. Това подозрение обаче не се 

потвърждава. Атакуват се десетина поста в групи от по 

стотина джихадисти. Боевете продължават през деня, но от 

ИДИЛ започват да се оттеглят, след като се провалят при 

завземането на всеки пореден пост. Силите за бързо 

реагиране на египетската армия започват да се мобилизират 

и да излизат от базите. Джихадистите опитват да се слеят с 

населението в околните села и да потънат в уличките, но не 

получават подкрепа от местните. По обяд египетските 

въоръжени сили стартират въздушни удари с хеликоптери 

АН-64 „Апачи“ и самолети F-16 „Боен сокол“ над 

оттеглящите се в пустинята терористи.55 

Военна медицина на ИДИЛ 

Няма пълни свидетелствата за организирана военно 

медицинска система в Ислямска държава, въпреки че има 

документирани случаи на медицински грижи на бойното 

поле. Лекарите и останалият медицински персонал не са 

 
55 Пак там 
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под някаква специална защита и са подложени на същия 

риск, както бойците. 

Много доклади засягат недостига на медицински 

персонал набиран сред населението на Ислямска държава, 

като интересното е, че сред него има известен отклик. 

Лекарите, присъединили се към ИДИЛ, не са специално 

обучени. Опитните лекари, третиращи тежко ранени 

пациенти са централизирани в градските болници, където 

работят в тежки условия на недоимък. В тях бойците се 

ликуват с предимство пред цивилните. 

Ако оцелеят, ранените трябва да бъдат 

транспортирани до по-добри медицински центрове, които 

може и да не са налични, така че най-вероятно смъртността 

е много висока. Освен това не е ясно дали тези медицински 

заведения са пригодени да окажат помощта, от която 

раненият се нуждае. В един доклад се казва, че персоналът 

на болницата в Ракка е попълнен с много чуждестранни и 

току-що завършили лекари – араби и Западни ентусиасти 

идващи за да подкрепят „Ислямска държава“. На тях често 

им липсва опит в лечението на бойни наранявания, така че 

тежко пострадалите членове на „Ислямска държава“ се 

транспортират в Мосул, където има по-добри медицински 

заведения. До скоро някой от високопоставените членове 

на Ислямска държава се транспортират до Турция за да 

бъдат лекувани в техни болници. 

Ислямска държава разполага само с няколко полеви 

болници и затовадейства в зависимост от конкретния 

случай. От интервюта на участници се разбира, че тези 

болници не са преносими в, а по-скоро става въпрос за 

построена цивилна болница.   
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Стратегическите комуникации 

на ИДИЛ! 

 

Фиг. 15. Знаме и символи на ИДИЛ 

Използването на социалните медии е абсолютно 

задължително за успеха на която и да е маркетингова 

кампания или за спечелването на която и да е 

„Информационна война“ в съвременния свят. Не правят 

изключение и терористичните организации, като „Ал-

Кайда“ или Ислямска държава в Ирак и Леванта – ИДИЛ. 

Нещо повече, медийната кампанията на Ислямска 

държава е напълно завършена концепция за налагане на нов 

бранд в която всичко е обвързано. От създаването на самата 

обединяваща мюсюлманите концепция с нейните символи, 

като черното знаме (използвано от Мохамед през VII век с 

нарисуван по средата личен печат на Пророка), до 

привличането на нови последователи в социалните мрежи. 

Медийната мрежа на ИДИЛ 

Преди тридесет години първите поколения 

терористи на Ал-Кайда използваха за тази цел 

аудиокасети, брошури и срещи на живо, които величаят 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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свещената война срещу неверниците. Днешните терористи 

си слагат на главата миниатюрната камера „GoPro“ за 

запис в екстремни условия и свързвайки ги с WiFi към 

лаптопа или телефона могат да предават някоя масова 

екзекуция на живо в реално време!56 

Подходът може да изглежда усъвършенстван, но 

мотивацията и начините на работа остават непроменени. 

Основната промяна е в техниката. От момента на 

основаването си до 2000 година Ал-Кайда разпространява 

фатви, речи и други идеологическите послания предимно 

под формата на брошури, книги, списания и по-късно на 

аудио касети. Постепенно медиите се развиват от аудио и 

VHS касети към смарткарти, флашки и директен ъплоуд в 

Интернет. През 1997 DVD форматът замества всички тези 

медийни носители, а в последствие е заменен от новите 

възможности на Интернет маркетинга. 

Джихадизмът прохожда направо с персоналните 

компютри и от матричен текст преминава към Blogger, 

Facebook, Twitter и WordPress. Освен блогове и социални 

мрежи, кибер халифата също така използват онлайн 

форумите, предимно за видеоразспределяне. Допълнително 

кибер подразделението на Ислямска държава поддържа 

портали с файлове, съдържащи PDF, MP3 и видеоклипове 

на терористични дейности. 

Видеоклиповете са любимия формат на 

терористите, защото те предлагат директното послание и 

лесно се намират в Интернет. Още повече, че вече има 

безброй начини да запишете видеото си и веднага да го 

публикувате в мрежата. Бойците на Ислямска държава 

избягват ползването на мобилни телефони за да се 

предпазят от проследяване. Въпреки това приложенията за 

смартфони си остават едни от най-лесните начини за 

 
56 Burke, J.Paris shootings: investigation launched into where gunmen got GoPro 

cameras,The Gardian, jan. 2015; 



76 

записване на информация, която по-късно да бъде 

обработена. 

Докато навремето в организационен план Ал-Кайда 

беше структурирана от отделни клетки, днес повечето 

терористи излизат от нелегалност за да се включат във 

взводовете на Ислямска държава. Те не се крият и ние 

наблюдаваме драматична промяна в непрекъснатото 

афиширане на зверствата им. След като превзеха редица 

градове с магазини за техника и телевизионни студия, 

ИДИЛ създадоха цяла медийна мрежа от няколко 

медийни групи. 

Първото широкоразпространено ползване на 

професионални централизирани медийни групи е 

организирано от Ал-Кайда през 90-те години и 

структурирано около медията „Ас-Сахаб“. След 

провъзгласяването на халифата на ИДИЛ през 2014 г. тя 

започна да губи медийни дялове, защото си остана 

проводник на политиката на наследника на Бин Ладен – д-р 

Айман ал-Зауахири. 

Днес ИДИЛ има всички атрибути на държавата, 

включително различни министерства, образователна и 

здравна система, полиция и армия. 

Официален говорител и отговорник за медийната 

политика е Абу-Мохамед ал-Аднани, който е част от 

„Съвета Шура“ – висшия съвещателен орган на Ислямска 

държава. Това все едно да имаме „министерство на 

Медийната политика“, което говори за важността на тази 

сфера за терористите. 

Така те създадоха нов централен медиен екип, 

структуриран около собствената им медия „Ал-Фуркан“. 

Тя ръководи популярния в момента медиен център „Ал-

Хаят“ за не арабски връзки и пропаганда, който облъчва 

страните от Европа. Различните провинции си имат 

собствени медийни центрове, строго обособени 

продуцентски екипи, ръководени от медиен емир, които 
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дава поръчки за видео клипове с инструкции, носещи 

официалното лого на Ислямска държава и печата на този 

емир. Всички подчинени на ИДИЛ джихадистки групи 

поддържат собствен офис за масова комуникация с екипи 

за превод, обработка и излъчване. Тези мултимедийни 

центрове отговарят за поддръжката на глобална 

информационна мрежа, като следят и публикуват в 

определени форуми и социални мрежи. 

Медиите „Ал-Фуркан и Ас-Сахаб“ си остават 

водещите генератори на публични съобщения. Готовият 

материал се дава на преводаческите отдели, които 

превеждат на всички езици и го качват в Интернет. Следват 

разпространителски отдели, като ИНФОРМ отговарящ за 

страните говорещи Руски език и балканските страни, 

„Глобал Ислямик Медиа Фронт“, „Ал-Кадисия“ за 

индийски, персийски и пущу, медията „Фурсан ал-Балах“ 

се занимава с превод на английски език. 

В „Ислямска държава“ създаването на материали 

е организирано на три нива: 

• Първото ниво създава репортажи от първата 

линия на бойните действия, чрез камери, които се 

прикрепят към тялото, каската или оръжието. 

Любимата камера на терористите е GoPro. Поради 

тази причина често се качват и неконтролирани от 

централната власт клипове от първо лице в 

сайтовете, като „LiveLeak.com“ и“Vid.me“. Те 

напомнят кадри от видеоигри, на които бойците 

щурмуват селища. Типичен пример за това ниво е 

един много популярен техен клип, който показва 

войник щурмуващ взривена от камикадзе казарма, 

издирва и застрелва ранените войници с камера 

закачена на дулото на оръжието си. Сайта Vid.me 

не изисква регистрация и въпреки това позволява 

да качваш лесно каквито и да е видео клипове от 

компютъра си или от линк. 
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• Второ ниво предоставя поддържащи клипове. 

Обикновено те се създават от военен операторски 

екип от двама души без оръжие, които заснемат 

обстановката в най-големи детайли. Често се 

използват за самоубийствени атентати и контрол 

на извършителите или извършване на екзекуции и 

даване на втори план. 

• Трето ниво са професионални новинарски 

медийни екипи, които произвеждат 

висококачествени материали, заснети дигитално и 

в професионално студио с цел манипулация на 

общественото мнение. Типичен пример са 

клиповете на El Hayat Media. 

Цел на ислямската пропаганда 

Например, най-сложните видеоклипове публику-

вани от медийния център „Ал-Хаят“ са предназначени за 

не мюсюлманите от Западна Европа и предимно за 

образовани хора. Записите са на идеален английски език, 

като терористите внимателно подсилват всяко послание с 

ключови думи. Това са ислямски слова, които са познати на 

вярващите и служат за вербуване на още последователи. 

На практика цялата терминология, която ИДИЛ 

използва се основава на исляма, без значение в кой край на 

планетата се излъчва материала. За не мюсюлманите това 

легитимира образа на Ислямска държава и ги кара да 

вярват с цялата си убеденост, че движението е напълно 

представително за исляма, макар на практика останалия 

мюсюлмански свят да не е съгласен с това. От своя страна 

тези клипове предизвикват дискусии около значението, 

произхода и мотивацията на тези терористи. ИДИЛ участва 

в тази игра, като бълва още по-голямо количество видео 

клипове, които объркват западното общество и достигат 

само до съзнанието на техните последователи. А, както 

казват, „за всеки влак си има пътници“. 
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Западните новинарски медии често се фокусират 

върху посланието за насилие, което представят като 

кулминация на агресията, а ИДИЛ им го поднасят под 

формата на видео клипове. Те често имат едно главно 

послание и включват кадри на брутално насилие или пък 

дълбока набожност, изпълнена с благотворителност. Във 

всеки от тях присъства овладян религиозен анализ. 

Разпространяват се видео послания призоваващи 

към изоставяне на настоящия живот на зрителя и 

семейството в стил присъщ на сектантските методи за 

промиване на мозъци. Почти всички видеоклипове на 

Ислямска държава призовават зрителя към имиграция 

(хиджра) от странните на неверниците и преселване в 

Сирия, където да се присъединят към Халифата. 

Злоупотребата с ислямската история, че Мохамед е 

предприел хиджра, за да напусне Мека, да се пресели в 

Медина и да постави началото на исляма, има за цел да 

отдели вербувания от семейството му. Съвременния 

призив към хиджра е тайна директива към някого, който да 

зареже недостойното си съществуване и да докаже, че е 

предан на ислямската религия. 

Ако дадено семейство заподозре, че негов член се 

радикализира, то би могъл да попречи или да се обади на 

полицията. За това хиджра според ИДИЛ е най-голямото 

религиозно предизвикателство – никой не бива да спира 

новия последовател освен Бог. 

В действителност, ако са възпрепятствани да 

напуснат неправоверните страни, вярващите могат да 

имигрират духом и да заживеят ортодоксален живот в 

собствените си домове или пък да го крият в сърцата си. 

Смята се, че убиецът от Сан Бернардино Саид Фарук и 

жена му Ташфих Малик са сторили тъкмо това. Те крият 

всичко около радикализацията си от техните семейства, 

практикувайки мисловна хиджра. Дори майка радикали-

зирала до такава степен, че да зареже шестмесечното си 

бебе и да извърши масово убийство!  
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Видове пропаганда на Ислямска държава 

1. Основната цел на външната пропаганда е да 

се предизвика „сблъсък на цивилизацията“. 

Ал-Кайда искаха това да стане постепенно с 

промяна на съзнанието, докато Ислямска 

държава показват кръвожадни деяния в 

рамките на революционна война. 

Самоубийствените атентати, екзекуциите, 

разпъването на кръст се показват с цел да 

разярят зрителя на западните телевизии и да 

предизвикат конфликт между Запада и 

Исляма. Ислямска държава се нуждаят от 

омраза, ислямофобия, ксенофобия и истерия 

за да оправдаят образа си на защитници на 

исляма, а крайната им цел е да асимилират и 

контролират цялата мюсюлманска религия. 

2. С вътрешна пропаганда предназначена за 

набирането на нови членове и повдигане 

духа на вече приобщените се занимават 

предимно официалните медии на ИДИЛ. Те 

налага образа на странстващите джиадисти 

рицари, които обикалят света борят се с 

несправедливостта и всяват ужас у врага. В 

материалите се залага на картините и 

образите, като пророка Мохамед, армията на 

бога (Джаиш Алах) и войните на бога 

(Джунд Аллах). Тези герои са върнали 

халифата на исляма и са готови да дадат 

живота си за да предизвикат апокалипсиса за 

който говорят пророчествата. 

Посланията включват религиозните становища, 

фатви, обсъждане на закона и проповедите, целящи да 

накарат гледащия да се почувства виновен за слабостите 

си, преди да му обещаят избавление в случай ,че се отрече 

от настоящото си битие и посвети живота си на халифата. 

Ако някой не знае арабски медията се е постарала да 

осигури автоматичен превод в стрийминга. 
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Уеб сайтове на Ислямска държава 

Ислямска държава използват всички видове уеб 

сайтове, блогове, форуми и социални мрежи. 

Съдържанието е еднообразно, то включва отчет за 

дейностите в провинциите или неофициални публикации в 

социалните мрежи. Има няколко популярни публикации на 

Ислямска държава, които дават указания на 

последователите си как да се провежда „герила маркетинг“ 

(т.н. партизански маркетинг ) или как да се прави реклама с 

малък бюджет!? 

Един типичен пост включва позоваване на 

вилаета, които го е създал, изработена по поръчка графика 

и верига от линкове, чрез която да достигне до колкото се 

може повече медийни източници. Материалите по 

принцип се качват на много места за да може ако някой 

бъде блокиран заради нарушения да продължи да се 

намира в Интернет. 

Най-често използваните сайтове от привържениците 

на ИДИЛ са: 

• Различни хранилища на файлове като: Arhive.org – 

хранилище за видео, PDF, MP3 и др., Google Drive, 

Яндекс Диск, 2shared.com, Easyshare.com, 

Rapidspread.com, filefreak.com, MediaFire – 

облачен хостинг 50 GB удобен за използване от 

всички устройства, Soundcloud.com, Openload.co. 

• Сайтове за споделяне на видео и картинки, като: 

Youtube, LiveLeak.com, Zerocensorship.com – към 

момента е може би един от най-богатите на видео 

екзекуции и изображения на ИДИЛ, heavy.com – 

изображения и видео, videopress.com, 

Dailymotion.com, Vid.me, Sedvid.com – за 

мигновено качване, izlesene.com и други. 

Един от най-използваните от джихадистите сайтове 

е Justpaste.it, който дава възможност на всеки да споделя 

свободно съдържание в рамките на секунди, напълно 
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безплатно и без да се изисква регистрация. Просто отивате 

на заглавната страница в justpaste.it, качвате текст, снимка 

или видео, натискате бутона „публикувай“ и готово. 

Остава ви да въведете получената връзка от каченото 

съдържание в Twitter или друга социална мрежа. 

 

Фиг. 16. Социални мрежи на ИДИЛ 

Justpaste.it е създаден през 2009 г. от Mariusz 

Zurawekсе, който работи по сайта от дома си в Полша, но 

използва уеб хостинг от немската фирма Hetzner. При 

търсене на DNS локацията се показва, че е в Калифорния до 

2015, а в момента не може точно да се намери поради 

използването на облачната услуга CloudFlare. През 2014 г. 

джудистите започнаха да публикуват в него голям брой 

снимки и клипове на екзекуции и стана ясно, че Justpaste.it 

се превърна в основна част от медийните операции на 

Ислямска държава. Антитерористично звено на 

Лондонската полиция помоли собственика да премахне 

публикациите, но той отказа. Към декември 2015 хостинг 

компанията се опита да го принуди да включи регистрация 

в сайт, защото натоварвал сървърите и тогава се принуди да 

изтрие част от джихадисткото съдържание. Това принуди 

Ислямска държава да започне да създава свой собствени 

уеб сайтове. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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Един такъв сайт беше Manbar.me, който в рамките 

на първите два дни от създаването си получи 7 308 

преглеждания. Въпреки новите сайтове в justpaste.it остава 

и до ден днешен много джхадистко съдържание, а освен 

това предлага отворен код с който може да си направите 

собствен сайт копие на justpaste.it. Такъв сайт беше 

Nasher.me, което на арабски е „издател“. Обикновено 

домейните на техните сайтове са защитени от CloudFlare, 

както и информация за техните собственици е скрита при 

проверка с Whois. Често ислямските програмисти 

забраняват достъпа на ботовете до сайта. Около февруари 

2016 г. от Ислямска държава започнаха да използват 

подобни платформи, като Sharetext и PasteMaker. 

На балканите един от основните сайтове майки за 

разпространение на информация беше създадения от 

Косовските джихадисти hilafeti.wordpress.com. В него по 

два пъти на ден се предоставяха новини от развоя на 

бойните действия. Почти всеки ден се публикуват 

материали със снимки и видео от изпълнение на присъди, 

предоставят се инфографики и аудио файлове. 

Публикувани са редица писания и фатви, както и всички 

броеве на списание Дабик. Естествено горенаписаните 

сайтове нямаха дълъг живот и бяха репортвани от групи от 

рода на Анонимните. След като WordPress забрани достъпа 

до hilafeti.wordpress.com, джихадистите прибегнаха до 

стария номер с добавяне на цифричката 1 към името 

hilafeti1.wordpress.com и сайтът просъществува някъде до 

средата на 2016 г. 

Днес ИДИЛ имат нова тактика. Създават сайтове от 

рода на hilafettakip.tr.gg в който са изброени различните 

им медии по вилаети и се публикуват само заглавната 

снимка на дадения клип за да не нарушават правилата на 

сайта, а под тях се поставят връзки към няколко места в 

които е качен клипа или картинката. 



84 

 

Фиг. 17. Сайт на ИДИЛ 

Най-често всеки клип се качва едновременно в 

Google Drive, Arhive, Vid.me, Dailymotion, Sandvid, Youtube, 

Izlesene.com, Vimeo, Яндех Диск, Openland, Facebook и 

Twitter. Така ако изтрият съдържанието на едно място 

посетителя може да го намери на друго без да се нарушават 

правилата на сайта в който всеки може да си направи 

собствен акаунт. Прави впечатление, че картинките са 

направени професионално и с високо дизайнерско 

качество. 

Друг сайт, който съществуваше до 14 август 2016 

беше amaaqindonesia.tumblr.com., но ясно от Tumblr също 

ги трият. В него се публикуваха висококачествените 

инфографики на „Амаг медия“, които най-често дават отчет 

за извършените атаки през месеца. Имаше и богат снимков 

материал за различни събития, като например снимки на 

руски войници участвали в бойните действия в Сирия. 

Социалните мрежи на ИДИЛ 

Социалните мрежи са се превърнали в основно 

средство за разпространение на съдържание, набиране на 

съмишленици и материални средства от джихадистите. 

Любимата им социална мрежа е Twitter в която 

бълват по 90 000 съобщения дневно, като повечето са 

скрити в тъй наречените муджатуитове – архивирани 

туити. Тези туити рисуват един прекрасен живот, 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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предназначен за вътрешната аудитория на Ислямска 

държава. Ако разгледате долната диаграма ще ви 

изненадат резултатите под номер 4 с поддръжниците на 

ИДИЛ, там фигурират САЩ, Турция и Англия, където са 

регистрирани огромно количество джихадистки акаунти 

в Twitter. 

 

Фиг. 18. Локация на акаунтите 

Twitter започнаха да отстраняват различни акаунти 

след публикуването на обезглавяването на Фоули на 20 

август 2014 г. в клип наречен „Съобщение до Америка“. 

Въпреки това следващите обезглавявания пак са обявени 

там. Twitter започна масово да премахва джихадистки 

акаунти. В много случаи, обаче, веднага след спирането 

им, те веднага създават нови. Привържениците на ИДИЛ 

дори започнаха да се подиграват с Twitter, като пишат, че 

им трябват 5 минути за създаване на нови акаунти и 1 ден 

за набиране на 500 последователи! 

От сайта се наложи да премахнат някой хаш тагове, 

като: #ISIS #JamesFoley, но въпреки това и днес все още се 

намират подобни снимки. 

https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/08/twitter.png?ssl=1
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От ръководството на Google също предприеха 

някой мерки за отстраняване на джихадистката 

информация, но само по отношение на видеото в YouTube. 

В Google Drive към момента няма проблеми да се 

публикува каквато и да е информация. 

Facebook успяха ефективно да спрат използването 

на джехадистки групи доста по-рано от Twitter, което 

накара Кибер халифата да създаде собствена социална 

мрежа копие на Facebook, наречена khelafabook.com. 

 

Фиг. 18. Facebook на ИДИЛ 

Естествено тя беше нападната и премахната от 

„Анонимните“, които създадоха на нейни място пародиен 

сайт с една буква разлика khilafabook.com и осмиващ 

ислямистите. Новият сайт съществува до днес и вътре е 

пълен с карикатури и обидни думи. 

Цикълът на споделяне в социалните мрежи на 

Ислямска държава е следния: 

• Създава се брандиран, висококачествен материал 

от основните медии на ИДИЛ, който се 

предоставя към медийните центрове. 

• Те го превеждат и разпространяват по техните 

сайтове в глобалната мрежа. Всеки един клип се 

качва в колкото се може повече услуги 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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предоставящи видео споделяне и хранилища на 

файлове. В техните сайтове поставят кратка 

информация с поставени връзки към всички 

места, където е качен. 

• Започват вирусно споделяне от колкото се може 

повече акаунти в социалните мрежи, като Twitter 

и Fаcebook към всички възможни места на 

съхранение на клипа. 

• След изтриване на акаунта се създава нов и 

започва от начало. 

Видео клипове на Ислямска държава 

Новото поколение терористи на Ислямска държава 

е израснало в информационната епоха, изобилстваща с 

инфографики, компютърни диаграми, игри и екшън 

филми. Поради тази причина любимият медиен формат за 

разпространение на Ислямска държава са видеоклиповете, 

създадени в същия стил. Още повече, че те са много 

ефектно психологическо оръжие.  

Те са много по-въздействащи върху психиката на 

съвременния човек, предлагат директно послание, което 

внушава ужас у зрителя и се намират лесно в Интернет 

пространството, както и това, че могат да се публикуват и 

разпространяват много лесно в същото пространство. 

Както казват, тероризмът е спектакъл! Най-

майсторските видеоклипове на Ислямска държава се 

създават от медийния център „Ал –Хаят“ с цел да 

въздействат върху глобалните медии. Най-популярни сред 

тях са бруталните масови убийства, прерязвания на гърла 

и издевателства над хора. Точно тези шокови кадри правят 

видеоклипове с вирусно съдържание и те получават 

световно разпространение. 

Телевизиите ги следят и се надпреварват коя първа 

ще излъчи последната заплаха на Ислямска държава! 
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Технология на снимане и монтаж на клипове 

През 80 и 90-те години Ал-Кайда беше 

пристрастена към камерите „Sony Handycam“ и свръх 

леките лаптопи „Sony Vaio“, днес Ислямска държава 

предпочита камери GoPro, таблети, смартфони и др. Така 

например всички нападателите в списание Шарли Ебдо 

през 2015 са снимани с камери GoPro. Често се използва 

помощен видеоклип срещу отделния оператор, но само в 

зоните на активен военен конфликт. 

Дискусиите в медиите често се въртят около това, 

колко напреднали са ИДИЛ във видео обработката и дали 

в процеса са включени професионални режисьори или 

екипи на новинарски емисии? Повечето големи медии 

наричат продукцията на „Ал-Хаят“ „холивудска“! 

Все пак от прегледа на специалиста се вижда, че 

повечето материали предоставят необработен материал от 

битки. Ако „Ал-Хаят“ създадат еднократно един 

повсеместен въвеждащ файл го предават на останалите, 

които веднага го разпространяват, щом веднъж е 

брандиран, вместо да си играят с монтажа му. 

Днес има безброй начини да се записват и качват 

видеоклип в Интернет, поради което отделни терористи 

действат като самостоятелни медийни центрове. Това 

притеснява лидерите на ИДИЛ и те се опитват да 

прекратят тази практика, защото по този начин изтича 

неподходяща информация, а освен това мобилните 

устройства могат лесно да бъдат проследени. 

Винаги нащрек за шпиони, водачите на Ислямска 

държава издадоха забрана за ползването продукти на 

Apple, тъй като „Агенцията за национална сигурност“ на 

СAIЦ и „Мосад“ може да ги използват, за да открият 

следите на ръководителите, които веднага атакуват с 

дронове. 

Въпреки това основната мисия на ИДИЛ е 

производство на голям брой готов ефирен материал, чрез 
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малки, бързи, преносими средства. Затова бойците често 

използват таблети или приложения за смартфони за 

записване на информация, която по-късно да бъде 

обработена. Просто премахват Sim картата от телефона си 

и работят само на Wi-Fi режим, което ги прави много по-

трудно откриваеми. 

Стандартния видеоклип на Ислямска държава 

продължава не повече от петнадесет минути. Два от най-

известните сегмента – единият с убийството на 

сирийските войници, а другият с убийството на коптски 

християни в Либия, са под 10 минути. За целта 

„режисьорите“ на тези видеозаписи са използвали дубли и 

смяна на ъглите. Повечето материали на ИДИЛ са заснети 

с една камера и вероятно с пиратски софтуер на Sony 

останал им като наследство от Ал-Кайда. 

Ислямска държава са майстори в документиране на 

техните зверства и разпространението им в социалните 

мрежи. Един от начините за шокиране на зрителя е 

дехуманизирането на жертвите.  

Видове видеоклипове на Ислямска държава в 

Интернет 

Факторите за успеха на едно медийно послание 

зависят от начина на поднасяне от медиите, кой е убит в 

клипа, кой говори и какво се опитва да ни каже? В 

зависимост от пропагандната цел на техните послания, 

може да се различат няколко вида видеоклипове на 

Ислямска държава: 

1. Видеоклипове демонстриращи култа към 

хладнокръвното убийство. 

Терористите заснемат бойни клипове в естетиката 

на видеоигрите с безмилостни кланета и ги украсяват с 

реторика за сакрална мисия, повелена от самия Бог. 

Озвучават ги с нашиди – религиозни песнопения и химни. 

Те използват фразата „в името на Бога“, за да оправдаят 

насилието, което предстои да покажат. Тези видеоклипове 
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са не просто самохвалство, те позволяват на зрителите да 

станат свидетели на духовната сила и отдаденост на Бога. 

Целта на видеоклиповете с култа към 

хладнокръвното убийство е да внушат страх у 

неверниците и ревност у съмишлениците. Често осмиват 

директно зрителите, като ги упрекват, че не са истински 

мъже, а страхливци, които или трябва да приемат исляма 

на ИДИЛ или да умрат с останалите. 

Този тип видео клипове много прилича на старите 

реклами на Британската армия за набиране на 

военнослужещи „Ела и бъди мъж сред мъжете“. 

Кинематографията е толкова професионална, че все едно 

сте в играта Call of Duty или Medal of Honor. Клиповете 

внушават колко е забавно да се убиват неверници, 

християни, кръстоносци. Това е ключов момент, целящ да 

вдъхнови податливите, онези с психически отклонения и 

фанатиците да се включат в джихада и да се превърнат в 

събратя по убийство в името на техния идеал за Бога. 

Всяка терористична подгрупа се придържа към стриктно 

установен ред, а извършителите твърдят едно и също 

нещо. В техните твърдения могат да се отбележат 

следните основни елементи: 

• те славят Бога, защото им е дал шанса да се бият; 

• възхваляват култа към джихад, който им поз-

волява да избиват невинни хора абсолютно 

безнаказано; 

• публикуват актуалното послание на времето; 

• извършват отвратителен акт на насилие; 

• възхваляват Бога за това, че е позволил отврати-

телният акт да се осъществи като Негова воля; 

• предупреждават, че предстоят още много 

ужасяващи актове. 

Монтажът на кръвожадните сцени се прави от 

централната медийна група. 

https://postvai.com/voenni-analizi/isliamska-dyrjava-bulgaria.html
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2. Видео клипове – изповед на заложници 

В клиповете на Ислямска държава със заложници 

обикновено тези за които не е предвидено да останат 

живи, дават принудителни „последни изповеди“. Жертвата 

бива изправена пред камерата, за да свидетелства как 

ИДИЛ ѝ е помогнала да намери пътя към чистия 

монотеизъм и избавление и молят греховете им да бъдат 

опростени. Но това не се случва. Според ИДИЛ 

предстоящото убийство е незабавна награда за жертвата, 

която мъдро е избрала обратния път към Бога. Обикновено 

кадърът се сменя с друг, на който се вижда огнестрелно 

оръжие, опряно в тила, или голям нож. Краят е бърз, стига 

екзекуцията да не се числи към „кралските церемонии“, 

когато се прибягва до жертвоприношения, удавяния в 

клетка, обезглавяване, чрез детониране на взривни 

вещества, убиване с камъни или хвърляне от покрив. В 

тези постъпки не се съдържа и зрънце ислям, но 

варварското деяние е особено въздействащо. 

Наблюдава се силен контраст между фалшивото 

смирение, пропагандирано от видеоклипове на медийния 

център „Ал-Хаят“ и суровия материал от първата линия. 

„Ал-Хаят“ се стреми да обрисува картина на позитивизъм 

и мощ, докато хаотичните хватки показват една 

недисциплинирана шайка. 

3. Клипове показващи проекция на власт 

Преди всичко официалните медийни звена на 

ИДИЛ служат за да представят ислямистите в добра 

светлина. Те казват ние сме сила с която трябва да се 

съобразяват и след това заливат зрителя с прокламации за 

успеха и славата и най-вече наградата, която ги очаква. 

Внушава на зрителите в какво се изисква да повярва той. 

4. Мъченически видеоклипове 

От самото начало идеологическите, мъченически 

клипове с гръмки послания, илюстрирани с песнопения, 

са ефективни инструменти за вербуване. Те обикновено са 
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с еднакъв формат, без значение коя джихадистка 

групировка ги публикува. Медийните центрове показват 

кратка сцена на камикадзе, преди да се отправи на мисията 

си. Младите самоубийци в мъченически клипове 

неизменно изразяват бурната си радост от предстоящата 

смърт. След това лидерите използват имената им в 

обръщения към другите бойци, за да ги убедят да останат 

отдадени на мисията на организацията. 

В мъченическото видео, заснето от последователя 

на „Ал-Кайда“ Амеди Кулибали, който участва в 

парижките атаки през януари 2015 г. зрителят може да 

проследи как той разсъждава за мисията си и изразява 

вярата си в Рая. Следват приглушени кадри от 

нападението, на което терориста загива. 

5. Видео клипове на обезглавяване 

Последните видеоклипове на обезглавяване, вече 

се дават с кристално качество. Въпреки че в последно 

време шокът и отвращението на Запада са се засилили, 

терористите продължават да документират спектаклите 

си, както го правят от десетилетия. Новинарските медии 

обаче се съпротивляват да отразяват най-скорошните 

зверства в рамките на историческия контекст. Вместо това 

те се съсредоточават върху лъскавия образ на 

изображението. 

Първият масово споделен клип в Интернет бе на 

обезглавяването на руския войник Евгений Родионов през 

1996 г. от чеченски джихадисти. Шест години по-късно 

„Ал-Кайда“ публикува „Екзекуцията на журналиста 

шпионин – евреина Даниел Пърл. 

През май 2004 г. Абу Мусаб ал-Заркауи запечата на 

лента убийството на Ник Берг, последван от още деветима 

души, сред които двамата български шофьори Ивайло 

Кепов и Георги Лазов. Джихадистите записват и 

разпространяват тези материали с цел всяване на ужас и 

набиране на нови членове. 
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Огромната разлика в отзвука между екзекуцията на 

Ник Берг през 2004 г. и Джеймс Фоули десет години по-

късно идва само от нанасянето на няколко дребни 

промени в оригиналния медиен стил и сценарии. 

Първата екзекуция е извършена в подземие, все 

едно убиват плъх, докато Ислямска държава извършва 

убийствата на открито – насред освободените земи. Често 

в клиповете преминават самолети и те показват, че не се 

страхуват да бъдат бомбардирани или заловени. Втората 

промяна е, че Ислямска държава успява да принуди 

жертвата да рецитира послание до целевата група. Третата 

е в избора на говорител, които владее майчиния език на 

жертвата. Използването на Джон Джихадиста с роден 

английски език в ролята на касапин е въздействащ ход, 

които задълбочава емоционалния гняв. 

Целта на клиповете с екзекуция на ИДИЛ е да 

подчини волята на поробеното население и да подтикне 

американците към нов конфликт. Трябва да се отбележи, 

че преди видеото на Фоули в Ирак и Сирия са извършени 

стотици обезглавявания, преди да ги забележат големите 

телевизии. 

6. Рекламни видеоклипове на Ислямска държава 

Макар и рядко се предоставят и рекламни 

материали обрисуващи контролираната от ИДИЛ 

територия, като райска държава, където блика студена 

вода, живеят истински муджахидун, усмихнатите им деца 

се радват на мирния живот, а не като ада в който вилнее 

Сирийската гражданска воина. Тези репортажи имат 

същия ефект все едно са излезли от BBC или CNN. 

Списанията на Ислямска държава 

Освен силното присъствие в онлайн медиите 

Ислямска държава издава  няколко лъскави, бутикови 

списания, разпространявани както на хартия, така и 

онлайн. Още от времето на Ал-Кайда беше пуснато 

https://postvai.com/voenni-analizi/isliamska-dyrjava-bulgaria.html
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списание „Инспайър“ на английски език. Статиите в него 

обясняват терористичната идеология и дават съвети, как 

да си направите самоделни бомби в домашни условия, 

например. Най-известния им материал е със заглавие „Как 

да си направя бомба в кухнята на майка ми?“ Точно тези 

инструкции бяха използвани на Босненския маратон при 

който загинаха 3-ма души, а 246 бяха ранени. 

1. Основното списание на Ислямска държава 

се казва „ДАБИК“, то е кръстено на малко Сирийско селце 

до Алепо, където се смята, че се е състояла 

апокалиптичната битка между исляма и „Армия от Рим“. 

Списанието излиза веднъж месечно. Всеки брой съдържа 

статии за това как халифатът предизвиква неверници, 

гради инфраструктура и нормализира държавността си, 

истории за храбри самоубийци и „мъченици“, велики 

рисковани военни кампании и популяризира сайтове, 

които феновете не бива да пропускат. Има и рекламни 

страници със заложници за продан. 

 

Фиг. 19 ДАБИК 

2. Тенденцията в първите дванадесет броя е да 

се показва разрастването на ИДИЛ от Ирак и Сирия към 

Египет, Йемен и Либия. Струва си да се отбележат 

рубриките, посветени на приелите исляма, които се дават за 

пример. Списанието се превръща в официална трибуна на 

атентаторите, поемащи отговорността за терористичните 

нападения. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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3. За рускоговорящите страни се издава 

списание „ИСТОК“. Дизайна и структурата е същия, но 

съдържанието е съобразено с руската народопсихология. 

Първия брой е под лозунга „Толкова дълго, докато не се 

върнете към своята религия!“. Първата статия е със 

заглавие “ Ние сме с вас и вие сте в нас“. В нея авторът 

разказва на цели 7 страници, че е воювал с руските тирани 

в Чечня, преди да се отправи към Сирия. Обяснява защо е 

встъпил в редиците на Ислямска държава, а не в друга 

подобна организация. 

 

Фиг. 20. Исток 

Цели двадесет и четири страници изпълнени с 

професионално направени снимки на муджахидините и 

пропагандни материали, които съобщават за 

необходимостта от промяна на конституционния ред и 

призовават към консолидиране на мюсюлманските сили. 

Списанието е така направено, че да убеждава умерените 

мюсюлмани да стават привърженици на радикалния ислям. 

Руския вариант се разпространява в социалните мрежи 

LiveJurnal и ВКонтакте. 

4. Специално за турската аудитория е създадено 

списание KONSTANTINYYE или на нашенски 

„Истанбул“. Да името не е случайно, защото историята 

започва със завземането на Константинопол от 

мюсюлманите. Това говори и за специалната политика на 

Ислямска държава към Турция. Те казват, че там ще влязат 

без сила 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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Фиг. 21. Списание на ИДИЛ 

На френски език се издава списание Dar al-Islam, в 

което съобщават за успехите си в тази страна и казват, че 

40 % от присъединилите се към тях са жени. 

Други медийни канали на Ислямска държава 

Много употребявано от бойците на Ислямска 

държава е тяхното радио „Ал Баян“ , което освен че се 

предлага онлайн в сайта albayan.com.au има и специално 

разработено приложение за мобилни телефони с Андройд. 

Пренасяйки битката в киберпространството, ИДИЛ ще 

спечели много от предимствата на асиметричната война – 

освен ако съюзниците не се организират, за да 

противодействат. 

Както се вижда от горенаписаното Ислямска 

държава са предприели мащабна дейност в социалните 

медии, която при всички случай трябва да бъде ограничена 

с оглед на съюзната и национална сигурност на страната 

ни. Една от целите на тази статия е да предложи варианти 

за борба с тази модерна заплаха. 

Един такъв вариант е предложен от група наречена 

„Анонимните“, които след атентата в „Шарли Ебдо“ през 

януари 2015 г. стартираха глобална кибер кампания срещу 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/internet-analizi/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html


97 

ИДИЛ с частичен успех. Методите им не са голяма тайна – 

възпрепятстване достъпа до услуга „доксинг“ и др. 

Други няколко групи създават пародии или 

предлагат да се използва блокиране на сайтовете на 

Ислямска държава. Този метод е най-демократичния и 

същевременно ефективен начин за противодействие на 

ИДИЛ. Същността му е когато откриете подобен клип да го 

докладвате на съответната социална мрежа за „обидно 

съдържание“. В YouTube съществуват алгоритми за 

разпознаване на дигиталните отпечатъци на клипа.  
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Анализ на международните 

отношения влияещи в Сирия 

 

Фиг. 22. Сирия 

Протичащите в Сирийската арабска република 

процеси доведоха до определени промени в международ-

ните отношения, както на нейните съседи, така и на 

страните от Европейския съюз, част от които е и България. 

Събитията там влияят на съюзната и националната 

сигурност от една страна поради разместването на гео-

политическите пластове, а от друга поради без-

прецедентна миграционна вълна, която някой наричат 

„второ преселение на народите“57. 

По обективни критерии, България със своя 

потенциал трудно може да се характеризира като ключов 

участник в голямата геополитическа игра. От друга 

страна, националната ни политическа концепция не се 

изразява в пасивност и изолиран анализ на геополитиката 

 
57 Апостолов, М. Геополитически измерения на конфликта в Сирия, 

Електронно издание на списание „Дипломация“; 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/politicheski-analizi/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
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на големите играчи и на геополитическите фактори, които 

ни засягат, независимо от нашите предпочитания. Фактът, 

че България е разположена в центъра на един от 

регионалните географски, икономически и политически 

възли предопределя нейната ключова роля най-малкото в 

регионален мащаб58. 

Исторически преглед на причините за войната в Сирия 

Много от авторите твърдят, че получилата се 

гражданска война е следствие на „Арабската пролет“, но 

тя има много по-дълбоки корени. Генезисът на събитията 

трябва да се търси още от тайния договор Сайкс-Пйко в 

който Великобритания и Франция изкуствено разделят 

бившите владения на Османската империя на няколко 

части. Сирия попада в зоната на Франция (синия цвят на 

картата) и получава независимостта си чака през 1946 г. За 

Англия е зоната отбелязана с червен цвят, дори в 

днешната карта тази граница остава някак изкуствено 

права, както е драсната с едно движение на писалката. 

 

Фиг. 23. Договор за Сирия 

 
58 Вълков, И., Трансформация на отбранителните способности. Планиране и 

програмно управление на ресурсите. С-2009, изд. Ваньо Недков, 2009, ISBN 

978-954-9462-39-5, стр. 6. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/politicheski-analizi/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
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В страните от този регион се надига вълна на 

антиколониализъм, от което се възползват организации, 

като Арабската Социалистическа Партия БААС. Именно 

тези процеси довеждат до промяна на управленския елит в 

повечето близкоизточни страни и извеждат на преден план 

авторитарни режими и диктатури. По европейските 

стандарти Хосни Мубарак, Саддам Хюсеин и Хафез Асад 

са диктатори, но по местните мерки са реформатори 

модернисти, които изграждат работещи икономики, 

образоват населението и утвърждават светски институции. 

Бруталните им методи потискат инакомислещите, но 

посичат в зародиш и религиозния екстремизъм. 

След края на Студента война започва заграбване на 

освободените зони за влияние. САЩ установяват 

влиянието си върху полумесеца – Северна Африка, Близък 

Изток, Кавказ и Източна Европа. Арабските режими обаче 

упорстват в независимостта си, разчитайки на устойчиви, 

суровинни икономики. Последваха войните в Персийския 

залив при които Саддам Хюсейн беше свален през 2003 г. 

Неговите едноверци сунитите изпаднаха в немилост и в 

Ирак се завърна шиитското мнозинство. През 2006 г. 

правителството на шиита Нури ал Малики започна 

лустрация на бившите членове на партията БААС. Това 

задълбочи пропастта между мюсюлманските общности и 

радикализира сунитите. 

През 2010 г. новоизбраният шеф на „Ислямска 

държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ)“ Абу Бакр ал Багдади 

спечели огромна популярност с превземането на митичния 

затвор Абу Грейб. Хиляди освободени сунити и баасисти се 

вляха в редовете на джихадистите. Поради бойните 

действие границата между Сирия и Ирак на практика не 

съществува, а на нейно място се появи Ислямска държава, 

която по-късно се включи на страната на Джабхат ан-Нусра 

(Фронт за подкрепа на сирийския народ). Това е ислямска 

групировка и клон на Ал-Кайда, която се бори против 

правителството на сирийския президент Башар Асад. САЩ 

се озоваха лице в лице с нарастващия ислямски 
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фундаментализъм, който навремето са институциялизирали 

за борба с тогавашния СССР. 

На този геополитически фон започна и „арабската 

пролет“, като създалото се напрежение се прехвърли в 

Сирийската арабска република през 2011 г. Това се случи 

точно след като правителството на Башар Асад отказа да 

подпише договор за преминаване през територията на 

Сирия газов тръбопровод от Катар за Европа. Последвалата 

революция просто трябваше да помете и последните 

остатъци от стария ред (Кадафи, Мубарак), но в Сирия 

режимът на Башар Асад отказа да падне. 

Ситуацията в арабската държава се усложни още 

повече след поредицата от протести в градовете Дераа, 

Хама и Дейр ез-Зор. В Дераа те започнаха като студентски 

протест, но завършиха под контрол на ислямистите, наложи 

се правителствените войски да го обсадят. След кървавите 

събития стана ясно, че страните са заели крайни, 

непримирими позиции. 

Основни участници в конфликта в Сирия 

От една страна саправителствените войскина Башар 

Асад заедно с военната организация Хизбула, Палестин-

ската свободна армия и група племенни милиции. Страната 

на правителствените сили заеха Русия и Иран. Числеността 

на Въоръжените сили на Сирия е 150 000, но вероятно са 

намалели почти 50 %, а Хизбула е някъде между 10-20 000 

члена, Въоръжените сили на Руската Федерация в района 

разполагат с около 60 самолета и десетина кораба59. 

От друга страна е обединението Ислямски фронт – 

сбор от сунитски милиции, като Jaish al-Islam, Ahrar al-

Sham, Ansar al-Sham, Suqour al-Sham, Liwa al-Haqq и др. Те 

са в сложни отношения по между си, но ги обединява 

борбата за създаване на умерена ислямска държава без 

 
59 Георгиев, П. Сирийската криза и провалът на турските стремежи за 

регионално лидерство”, Електронното издание на списание “Геополитика”; 
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Башар Асад. Финансирани и подпомагани са от Саудитска 

арабия, Катар и Турция. Общата им численост е някъде 

между 50 – 90 000 души. 

От миналата година се оформи и нова коалиция 

„Сирийски демократични сили“ (СДС) под влиянието на 

САЩ. Тя се състой от Кюрдските формирования за защита 

(YPG) и разцепилата се бунтовническата опозиция от 

Свободна сирийска армия (ССА). Те също са против Башар 

Асад, но за демокрация и федерализъм. Общата им 

численост също варира някъде между 60-80 000 души. 

Крайната опозиция се състои от Фронта „Нусра“ на 

Ал-Кайда, които също се борят за ислямска държава, но са 

салафити и организацията ИДИЛ, която се обяви за един-

ствената „Ислямска държава“ и е с джудистка идеология. 

 

Фиг.24. Борба на интереси, война за ресурси! 

Прекрояването на Близкия изток за усвояването на 

нови „колонии“ за ресурси ту под формата на „арабска 

пролет“, ту под формата на „Ислямска държава“ носи 

„мириса на нефт и газ“. Всъщност войната в Сирия 

директно влияе на международните нефто-газови потоци. 

Сирийската арабска република е естествена транзитна 

територия на енергоресурси от Иракски Кюрдистан, 

Арабския полуостров и Персийския залив (Катар, Йемен, 

https://postvai.com/politicheski-analizi/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%8f.html/attachment/grupi-siria
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Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия, Иран, Ирак, 

Бахрейн). Освен това Сирия затваря крайбрежието, където 

се предполага, че има огромни запаси от газ. 

През юли 2010 г. Тексаската компания Noble 

Energy открива за Израел находището Левиатан, а малко 

преди това еврейската икономика се сдобива и с друго 

находище – Тамар. Оказва се, че двете находища са част 

от цяла система залежи в т. н. басейн Левант, чийто 

ресурсен потенциал се изчислява на 3,5 трилиона кубични 

метра природен газ, както и на най-малко 1,7 милиарда 

барела нефт. Тази енергийна перспектива би могла да 

направи от Израел системен доставчик на енергоресурси 

за най-добрия пазар – Европа. 

Фиг. 25. Тръбопроводи 

Нека не пропускаме и факта, че войната в Сирия се 

случи с мълчаливото неучастие на Израел, които имат 

сериозен интерес от това Асад да си отиде. Израел е 

държава, която е изключително фокусирана върху 

националния си интерес и не се притеснява да се договаря, 

както със САЩ, така и с Руската федерация, когато е 

нужно. Енергийните фактори са съвсем обясними причини 

да се желае унищожаването на сегашната „твърдоглава“ и 

неудобна власт в Сирия, която пречи на транзита към 

Европа. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/politicheski-analizi/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
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Интересите на САЩ, сунитските монархии и 

Турция (за транзитни коридори към Европа) също се 

съчетават за свалянето на Башар Асад и така се ражда т.н. 

„сирийска опозиция“ и „Ислямска държава“. Всъщност тази 

опозиция не е реална алтернатива, защото вече никой не 

отрича, че 80 % от участниците в нея са именно бивши 

бойци на Ал Кайда и сборни групи от алкайдистки отломки, 

събрани от разни части на света, на които им е дадено 

оръжие да воюват с Асад. 

Идейната позиция на западния свят се основава на два 

типа говорене. Единият, който е универсален, е този за 

демократизацията. Другият е за спазването на човешките права. 

Ако първият обслужва заемането на позиции в международните 

отношения, то вторият е в състояние да даде нужното морално 

политическо основание за пряка намеса в дадена суверенна 

страна. Подобна намеса е изключително деликатен акт, тъй 

като поставя под въпрос основополагащия за европейската 

политическа традиция от последните няколко века принцип на 

държавния суверенитет. Прилагането на намеса, основана на 

възгледа за човешката сигурност е пълно с явни и скрити 

предизвикателства и наред с оказване на помощ на подтиснати 

граждани в съответната страна води и до нарушения на норми и 

принципи на добросъседство, мир и сигурност. Следва да се 

приеме фактът, че с подкрепата на вълненията в страните от 

арабския свят западните демокрации приеха риска от 

легализиране на фундаменталния ислям. 

От военна гледна точка един военен конфликт в 

Сирия с участие на международни сили няма как да бъде 

овладян, защото при всички случай ще обхване и Иран. В 

този случай не е възможно да се предвидят последствията, 

тъй като една евентуална намеса на Израел би била напълно 

предвидима, при това като превантивно действие. При 

подобни решителни размени на удари няма как да се 

изключи използването на ядрено оръжие. Такова развитие на 

конфликта не би могло да се контролира не само от САЩ, 

но и от НАТО и дори от световната демократична общност. 

Очевиден е извънмерният риск за глобалната сигурност, 
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който се крие в сегашната ситуация. Този сценарий се 

отчита както от САЩ и НАТО, така и от Руската федерация. 

В интересите на всички основни геополитически играчи е да 

не се стига до такава развръзка и това на свой ред дава 

основание да се предвиди, че те ще направят всичко 

възможно ситуацията да не излезе от контрол. 

Отношение на САЩ към кризата 

САЩ обявяват обичайните причини за участие във 

войните по света като защитници на „демокрацията и 

защита на човешките права“, което от своя страна е 

предлог за смяна на правителството на Башар Асад с цел 

източване на ресурси. В Сирия целта е разчистване на 

сирийския терен за транспортните коридори на нефта и 

газа към Европа. Иначе как да си обясним изключително 

мощната кампания в подкрепа на бежанците в Европа, 

организирана предимно от американски неправителствени 

организации? Какви са ползите на Америка от това 

преселение, че САЩ се заеха с организацията на стабилна 

медийна и обществена подкрепа в полза на бежанското 

нашествие?! Може би целта е поемане на контрола над 

енергийните ресурси и частична дестабилизация на 

Европа с бежанската вълна за да се държи в подчинение на 

задокеанските си съюзници. 

 

Фиг. 26. Интересите на Турция 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/politicheski-analizi/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
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Безспорни интереси в Сирия има регионалната сила 

Турция. До кризата в Сирия Реджеп Ердоган успя да 

изгради „турски модел“ на поведение, основан на 

суверенитета и баланса в международните отношения, но 

сирийската криза промени всичко. Турция обяви своите 

геополитически амбиции. Те минават през ликвидиране на 

Сирия в сегашната й форма. На сирийско-турската 

граница имаме съмнителни действия на ислямистки групи, 

разположени в Турция и опериращи в Сирия под 

политическата диктовка на Ердоган. Виждаме 

организирани криминални групи, актове на насилие, 

оказване на натиск върху населението и др. Целият 

натрупан през годините политически капитал на турския 

президент бе похарчен заради почти истеричната 

външнополитическа стратегия на страната. 

Смайващият успех на „Ислямска държава“ може да 

се припише до голяма степен и на Турция. Единствено 

икономическото им партньорство с „Ислямска държава“ 

носи дивиденти и на двете страни. В резултат на 

необмислените външнополитически ходове бе спрян и 

преговорният процес за интегриране на страната в ЕС. 

Последвалата игра на Турция с бежанците по отношение 

на Европа е много ясно обяснена от Ален Родие, 

високопоставен офицер от френското разузнаване. В 

интервю пред Atlantico той твърди следното: „Мащабите 

на стоящите проблеми са огромни. Анкара обеща да 

затвори границата със Сирия, което трябва да спре 

кислорода на „Ислямска държава“. Освен това президента 

Ердоган се опитва да постигне формиране на буферна зона 

на запад от Ефрат, която ще раздели на две части 

зараждащия се Сирийски Кюрдистан. Официалната цел е 

създаването на лагер за бежанци, които в момента в 

Турция са повече от два милиона. От тях един милион са 

сирийци. Втората, скрита цел е формиране на тилова база 

за „умерените“ опозиционни движения за сваляне на 

режима на Башар Асад. Не може да се отрече, че 
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неочакваната устойчивост на Асад стана удар за плановете 

на Ердоган да разшири своето международно влияние. 

„Ислямска държава“ даде повод на Турция да се 

настани в Северна Сирия с така наречената „Армия на 

завоеванието“, финансирана от Анкара и структурирана 

около фронта Ал Нусра. От ИДИЛ се хранят 

контрабандинстите на петрол. Войната е манна за 

търговците на оръжие от всички страни. Джихадистите 

изтощават армията на Дамаск и не бива да бъдат 

унищожавани преждевременно. Опитите на САЩ да 

структурират някаква сухопътна военна сила от т.н. 

умерена опозиция, погълнали над 500 млн. долара, се 

увенчаха с провал. Самата стратегия на Вашингтон в 

Сирия бе резюмирана от сенатора Джон Маккейн като 

„ужасен провал“. 

Позиция на Саудитска Арабия и Катар 

Основните сунитски центрове в региона –

Саудитска Арабия и Катар и също не пестят сили да 

подкрепят сирийските бунтовници. Двете страни от 

Залива се опитват най-вече да „орежат крилата“ на 

Техеран, превърнал се във враг номер едно, с риск да 

обърнат конфликта в религиозна война между сунити и 

шиити. Сунитите от Саудитска Арибия се чувстват 

предадени от САЩ, поради споразумение на 

американците с шиитски Иран, което означава, че на 

малцинството от сунитите в Близкия изток ще имат все 

по-трудни моменти в бъдещите международните 

отношения. При всички случай обаче монархията има 

интерес от свалянето на президента Башар Асад. 

От изказванията през септември месец в 

щабквартирата на ООН в Ню Йорк стана ясно, че 

геополитическата обстановка се е променила – Русия и 

Китай вече твърдо се отклоняват от зададените 

американски рамки на еднополюсния свят. А политиката 

на Вашингтон за Сирия включва следното: да се създаде 

„коалиция на желаещите“ за война в Сирия, но само под 
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лидерството на САЩ, както беше в Афганистан и Ирак. 

Това дава право на САЩ да определят целите и 

противниците. Руската Федерация отказва предложението 

да се присъедини към действащата под лидерството на 

САЩ коалиция с предлог, че е без мандат на ООН. По 

думите на Лавров тази коалиция не е „създадена съвсем в 

съответствие с международното право“. 

Въпреки това на 08.08.2014 г. американската 

авиация нанесе първите въздушни удари срещу „Ислямска 

държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ). Четиринадесет 

месеца по-късно джихадистите са в настъпление. В края 

на миналата година те владеят територия от 300 000 кв.км. 

Възниква въпросът логично ли е американската суперсила 

в съюз с най-могъщите армии в НАТО да е неспособна да 

се справи с противник, равностоен на две американски 

дивизии, лишен от авиация и противовъздушна отбрана?60 

В едно разследване на американския сайт BuzzFeed 

News, публикувано на 17.09.2015 г. се разкрива схема за 

доставка на оръжие до различните фракции на опозицията 

на Дамаск. По програма „Обучение и снабдяване“, 

финансирана от Пентагона фирма Purple Shovel печели две 

обществени поръчки за сметка на Командването на 

специалните операции. Тя се насочва към български 

доставчици на предимно руско оръжие, тъй като 

сирийските бунтовници предпочитат евтиното и надеждно 

руско оръжие, което къса връзката с американските 

служби. Факт е, че докато трае конфликта в близкия изток 

производствените мощности на бившите социалистически 

страни са натоварени на максимум. 

Русия заложи на Асад 

Руската федерация също има безспорен интерес 

от конфликта в Сирия – както енергиен, така и на 

отбраната, а също и като сфери на влияние в Близкия 

изток. Те застанаха решително на страната на Башар Асад, 

 
60 Ferran, Lee and Rym Momtaz. ISIS trail of terror, ABC News, 2015; 
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като дори използваха на три пъти правото си на вето в 

Съвета за сигурност на ООН. Причините за тази позиция 

са много. Първо, съществуват здрави отношения между 

двете страни, установени още от 50-те години на миналия 

век, и оттогава не са нарушавани (руският износ за 

страната надхвърляше 1,1 млрд. долара през 2010 г., а 

руските инвестиции за същата година достигнаха 20 млрд. 

долара).61. 

На 26.09. 2015 г. Руската федерация информира за 

създаването на съвместен информационен център на 

Русия, Сирия, Иран и Ирак в Багдад. Това е мекият начин 

да се огласи коалирането на четирите страни в борбата с 

ИДИЛ. От 30 септември ударна авиационна група на 

Военно-космическите сили на Руската Федерация от над 

60 самолета и хеликоптера, подкрепени от военноморска 

групировка създадоха „зона за блокиран достъп“ и 

започнаха да бомбардират цели на ИДИЛ, фронта ал 

Нусра и формирования на сирийската опозиция. Военно 

дипломатическата офанзива на Кремъл накара 

американските политици да покажат известно 

притеснение, че руските ударите по „Ислямска държава“ 

ще унищожи и „умерената опозиция“ на Башар Асад. 

От резултатите на руската военна операция в Сирия 

се очакваше да се разбере дали Русия ще бъде 

възприемана като равнопоставена световна сила, или ще 

продължи да бъде третирана само като „регионална сила“. 

Външната политика на Русия в сирийската война цели да я 

превърне в глобален лидер, пишат аналитиците от Stratfor. 

Действията на Русия твърдо я поставят като страна 

на масата за преговори по урегулирането на сирийския 

конфликт. В следствие руснаците се надяват тази ситуация 

да им помогне за постигането на по-сериозни резултати и 

в Украинския конфликт. 

 
61 Минасян, С. Сирийская кампания России. Стратегический гамбит или 

региональный цугцванг,  Ереван, 2016; 

https://postvai.com/voenen-analiz/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
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The Economist пише: „За последните 15 години 

западните интервенции на разни места по света, от 

Афганистан до Ирак и Либия, се оказват катастрофални 

провали. И днес президента Путин може да си изгради 

образа на отговорен държавник, към когото в момент на 

отчаяние се обръщаме за помощ. Той обаче ще постави 

своята цена. Каква ще бъде тя?“ Естествено в случая с 

Башар Асад е замяна на нефт и газ за оръжие. Днес 

правителството на Асад контролира около 30 % от 

територията на някогашна Сирия, на която живеят обаче 

между 10 и 12 милиона души, повече от половината от 

население. 

На 23 февруари 2016 г. Руското министерство на 

отбраната, откри на територията на авиобаза Хмеимим 

„Координационен център за помирение на враждуващите 

страни на територията на Сирийската арабска република“. 

В него работят над 60 офицери разделени в следните 

групи: анализ и планиране; преговори; споразумения и 

сътрудничество с чуждестранни организации; информация 

за поддръжка; предоставяне на хуманитарна помощ на 

сирийското население. Мисията на центъра е да насърчи 

процеса на преговорите за помирение и прекратяване на 

огъня между правителството на Башар Асад и 

противостоящите страни с изключение на Ислямска 

държава и Джабхат ан-Нусра. 

Странния съюз с Иран 

Подкрепата на Иран за режима на Башар Асад се 

обяснява по-лесно. Техеран се стреми да запази 

единствения си арабски съюзник, както и каналите за 

снабдяване на „Хизбула“. Ирано-сирийският съюз е част 

от дългосрочен стратегически пакт, създаден през 1980 г. 

малко след ислямската революция в период, когато 

изолираният Хафез Асад, баща на сегашния президент, 

страдаше от лошите отношения с подкрепящия БААС 

Саддам Хюсеин, както и с Организацията за освобождение 

на Палестина (ООП) на Ясер Арафат. 
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Този съюз оцеля въпреки големия натиск по време 

на войната между Иран и Ирак (1980-1988) и всички опити 

за разединение на двете страни завършиха с неуспех. Така 

още в началото на сирийската революция през март 2011 

г. Иран използва цялото си влияние, за да подкрепи Асад, 

като не се поколеба да му отпусне кредит от 1 млрд. 

долара през януари 2013 г. въпреки трудната 

икономическа ситуация в задушаваната от санкции страна. 

Техеран изпрати кадри от Революционната гвардия, а 

бойците на „Хизбула“ и иракските шиитски милиции се 

сражаваха на страната на режима. 

От съществено значение са и отношенията със 

съседен Ливан. Сирийското влияние в Ливан се състои от 

различни компоненти, но съюзът им с „Хизбула” е най-

мощният канал за властта и влиянието им. Лидерът на 

Хизбула Хасан Насрала заяви на 11.11.2013 г. в реч в 

Бейрут, че силите му ще продължат да се сражават в 

Сирия редом до войските на президента Башар Асад. 

 

Фиг. 27. Проблемите на Европейския съюз 

https://postvai.com/politicheski-analizi/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%8f.html/attachment/syria
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За Европейския съюз към момента е по-важен 

въпросът за сирийските бежанци и породени от това 

проблеми в международните отношения на страните. 

Снимките с удавения Айлан от септември месец миналата 

година не могат да оставят никого равнодушен. Само ден 

след като тя се появи на първите страници на вестниците и 

по екраните на електронните медии, германският канцлер 

Ангела Меркел обявява, че страната е готова да приеме 800 

000 бежанци и по 500 000 през следващите няколко години. 

Франция пък обявява желание да посрещне 24000 до края 

на 2017 г., Великобритания вдига квотата си до 20 000 

души. Европейските лидери твърдят, че това е наш морален 

дълг. А къде в тази трагедия на бежанци са ислямските 

държави, къде е прословутата ислямска умма, и защо те 

безучастно следят развитието на бежанската трагедия? 

Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Иран от четири години 

активно се намесват в сирийската трагедия – с пари, 

доброволци, оръжие, логистика, идеология, но нито една от 

тези държави не се намесва в проблема с бежанците. 

Йордания и Ливан дават подслон на стотици хиляди 

бежанци, които вече са почти една пета от населението им, 

а Турция търгува с трансфера им към Западна Европа. 

Четири милиона бежанци твърдят, че търсят спасение от 

тридесет хилядната армия на „Ислямска държава“ и искат 

да се заселят в Европейския съюз. 

В медиите се появиха притеснения, че това не е 

бежанска вълна, а хиджра – елемент от средновековната 

стратегия на исляма, която е миграция в името на Аллах. 

Тази стратегия е част от религиозния джихад. Хиджра, или 

„джихад чрез миграция“, според ислямската традиция се 

нарича пътуването или изселването на Мохамед и неговите 

последователи от Мека в Ясриб през 622 г. Интересен факт 

е, че ислямският календар маркира началото на 

летоброенето си не от раждането на Мохамед, а тъкмо от 

хиджра, което подсказва, че ислямът е непълноценен без 

политическата и военната компонента. Емиграцията в 
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името на Аллах е не просто спасение в чужда страна, а се 

смята за едно от най-похвалните деяния в името на Аллах. 

Подобни събития са се случвали в края на 19 в и 

началото на 20 в към татарите в Крим и мюсюлманите в 

Босна, което предизвикало мощна бежанска вълна от 

религиозен характер. Също така през 1903 г., след като 

Великобритания превзема халифата Сокото в рамките на 

Нигерия, имам Кади Абдала ибн Али официално обявява 

хиджра, като единственото спасение за мюсюлманите, 

които няма как да се противопоставят с оръжие на 

британските колонизатори. През февруари 2015 г. 

„Ислямска държава“ публикува наръчник от 50 страници, 

озаглавен „Хиджра към „Ислямска държава“. 

Ръководството е на английски език и е предназначено за 

чуждите бойци от западните държави, които искат да се 

присъединят към редиците на „Ислямска държава“. По 

същото време е публикуван и един текст, озаглавен „Либия: 

Стратегическата порта на „Ислямска държава“. Там 

директно се казва, че мюсюлманите трябва да използват 

Либия като портал за навлизане в Европа. 

Коментирайки новите схеми за трафик на хора от 

„Ислямска държава“, директорът на норвежкия център за 

глобални анализи Кристиан Нелеман твърди, че 

казанджийството успешно замества износа на петрол за 

джихадистите и вече носи приходи от близо 2 милиарда 

долара годишно. Със сигурност бомбардирането на 

петролните и газови източници и прекъсване на износа им 

от „Ислямска държава“ води до значителен спад на 

приходите им, които може да се компенсира с налагане на 

данъци и трафик на хора. Норвежкият политически 

анализатор е убеден, че „Ислямска държава“ умишлено 

предизвиква и задълбочава хаоса с бежанците, за да 

извлича печалби от това. Групировката целенасочено 

използва тактиката на зверства и жестокости спрямо 

населението в окупираните територии с цел да предизвика 

поток от бежанци. Според Нелеман възможността на 

терористичната групировка за отваряне и затваряне на 
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гранични райони ѝ позволява дори да насочва бежанските 

вълни в определена посока. Тази тактика вече бе 

използвана успешно в Конго, сега джихадистите просто са 

я усъвършенствали и са я превърнали в източник на 

солидни доходи. Остава обаче тежкият въпрос, защо 

Европа не потърси диалог с най-богатите ислямски 

държави – Саудитска Арабия, Кувейт, Катар, ОАЕ за 

приемане на своите мюсюлмански братя? 

Варианти за развитие на кризата в Сирия? 

При така описаната обстановка не остават много 

възможни варианти за разрешаване и развитие на 

кризата в Сирия. 

Въпреки това след прекратяване на Руската военна 

операция се възобновиха преговорите в Женева между 

правителството на Сирия и бунтовниците. Трябва да се 

отбележи, че Русия успя да ангажира Иран да преговаря на 

страната на Москва и да участват в разговорите на първата 

сирийската резолюцията от 30 октомври 2015 г. и втората 

на 14 ноември във Виена. Това създаде подходящи условия 

за работа на делегациите на Сирийското правителство и 

опозицията, които да започнат преговори в Женева. 

Участниците принципно се съгласиха за създаването 

на преходен управляващ орган и изготвянето на нова 

конституция. Този процес, според „пътната карта“, 

произведена във Виена, трябва да отнеме около 18 месеца. 

Страните обаче отново не успяха да постигнат компромис и 

разговорите забуксуваха. 

Ситуацията се промени драстично, след 

сключването на споразумението за примирие, което е било 

договорено по инициатива на Русия и Съединените щати. 

Това споразумение не се прилага само към групата на 

„Ислямска държава“, „Джебхат ен-Нусра“ и няколко други 

формации, признати като терористични от Съвета за 

сигурност. 
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Един от възможните бъдещи варианти е разделянето 

на териториите на Сирия и Ирак на няколко самостоятелни 

зони: кюрдска, шиитска, сунитска и алевитска. Дори 

сирийските кюрди обявиха създаването на федерален 

район в зоната, която е под техен контрол в северната част 

на Сирия. Това не беше одобрено от правителството на 

Сирия, които се борят тя да остане суверенна държава. 

 

Фиг. 28. Карта 

Още на 10.09.2015 г. директорът на Разуз-

навателното управление към Министерството на 

отбраната в САЩ генерал-лейтенант Винсент Той заявява, 

че в бъдеще Сирия вероятно ще се разчлени на две или три 

части. Винсент Стюарт подчертава още, че кюрдите няма 

повече да бъдат в обсега на правителството на Ирак или 

казано по друг начин: те ще имат независим Кюрдистан. 

Един независим иракски Кюрдистан обаче ще започне да 

привлича турските кюрди, което ще създаде огромни 

неприятности на Турция. Вече излязоха в медиите 

притесненията на някой автори, че Турция ще бъде 

компенсирана „на черно“ с части от балкански страни!? 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/politicheski-analizi/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
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Тази потенциална опасност за националната сигурност на 

България никак не бива да се подценява. 

От друга страна САЩ се притесняват, че Русия 

може да започне да контролира региона на Близък изток 

ако Сирия остане под ръководството на Башар Асад. Това 

ги кара да търсят регионални партньори, каквито биха 

могли да бъдат една нова кюрдска държава с основна част 

иракските кюрди, които са проамерикански. Турция е 

другият потенциално ефективен партньор в Сирия, само 

че тя е играч със свои стратегически интереси и няма как 

да бъде подизпълнител. Проблемът е, че играта с кюрдите 

в сирийския конфликт взриви вътрешната обстановка в 

Турция. 

По-оптимистичния сценарии за разрешаване на 

конфликта е да се заложи на принципа на взаимо-

действието и по-точно на взаимно съгласувани действия, 

въз основа на преговори между САЩ и Русия от една 

страна и между Иран и Саудитска Арабия от друга, нещо 

което звучи почти абсурдно особено за последните две 

държави, имайки предвид борбата за лидерство на 

религиозно-политическа основа между тях. За целта 

между посочените косвени участници в сирийския 

конфликт трябва да бъде постигнато единодушие за 

съдбата на президента Башар Асад и за това кои сирийски 

групировки да бъдат смятани за терористични. Средствата 

за постигането на тази цел е в проявата на гъвкавост и в 

разширяването на пространството за политически диалог. 

Въпреки всички съществуващи противоречия 

между Руската Федерация и държавите от западната 

коалиция, взаимодействието и насрещните стъпки са 

неизбежни. Свидетелство за това е и визитата в Москва на 

15 декември на държавния секретар на САЩ Джон Кери и 

съвместната декларация от 24 декември на президента 

Владимир Путин и премиера на Индия Нарендра Моди в 

подкрепа на суверенитета, единството и териториалната 

цялост на Сирийската арабска република. 
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До голяма степен благодарение на решителните 

действия на Руската федерация, към момента Сирия си 

остава суверенна държава, която има същите права, 

каквито имат и останалите държави-членки на ООН. И 

днес дори противниците на президента на Башар Асад 

признават, че той няма реална алтернатива, тоест те 

споделят позицията на Русия. 

Сирийската криза е може би най-тежкото 

предизвикателство за Близкия изток след края на 

Студената война. Изходът от войната в Сирия може да има 

сериозни последици за Европейския съюз, като най-

големия потребител на „чиста енергия“, тъй като 

враждуващите фракции са подкрепяни от основни играчи 

на газовия пазар – от една страна Иран и Русия, а от друга 

Турция и Катар, които искат да изградят нов газопровод 

до Европа. 

От друга ние сме вече част от бежанския поток, 

който може да доведе до известни сунитски и салафитски 

влияния. Към момента усилията на ислямистките 

групировки са концентрирани най-вече в сирийския 

конфликт, но както се казва „Когато мечката играе у 

съседите, тя непременно ще дойде и у нас“. 
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Операциите на ИДИЛ в Европа 
Мащабните терористични атаки на ИДИЛ от 

миналата година бяха един умишлен преход към 

създаване на глобална война между мюсюлманския и 

християнския свят. Основният архитект на тази кампания 

беше говорителят на ИДИЛ Абу Мохамед ал-Аднани, 

който проповядваше „неверниците“ да се избиват по 

всевъзможен начин и навсякъде по света. 

След като Аднани беше убит много от 

европейските политически партии започнаха да налагат 

рестрикции върху мюсюлманите, като забрана на бурките 

и др. За жалост това подкрепя целта на ИДИЛ за 

отчуждаване на мюсюлманите от модерното общество и 

допълнително изостря отношенията. ИДИЛ фокусира 

атаките си в центъра на Европа – Германия, като използва 

напрежението с бежанците за допълнителна 

дестабилизация. 

Тенденциите в тези атаки е да се извършват 

автономно от индивидуални нападатели, а не се 

предвижда една по-мащабна координирана, зрелищна 

атака, но все пак нападателите предварително се 

инструктират от центъра. 

Вижте карта на чуждестранния корпус на ИДИЛ 

и техните цели, създадена по данни на Soufan Group по 

данни от август 2016 г. 

От анализ на резултатите в изследването се вижда, 

че активността на ИДИЛ е съсредоточена в Германия. Към 

момента България не е цел на ИДИЛ, но все пак на 

територията на нашата страна са извършвани арести на 

привърженици на ИДИЛ, което може да се превърне в 

потенциална опасност. 
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Фиг. 29. Операциите на ИДИЛ 

Ислямска държава започва да поема отговорност за 

различни терористични атентати по света от 2006 г. насам. 

В Европа част от по-големите терористични акции на 

ИДИЛ са: 

• На 10 януари 2015 г. поема отговорността за 

вземането на заложници в магазин в 12-ти район 

на Париж. Нападението е извършено от Амеди 

Куулибали, привърженик на Ислямската държава 

във Франция. 

• На 13 ноември 2015 г. в Париж се проведоха 

поредица от терористични атаки. Единият е по 

време на футболната среща Франция – Германия, 

в ресторант, кафе в близост до стадиона и в 

концертната зала „Батаклан“ и националния 

театър. 130 души са убити и повече от 350 

ранени при нападенията; 8 терористи от ИДИЛ 

са убити или взривени. 
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• На 22 март 2016 г. терористите са организирали 

поредица от терористични нападения в Брюксел. 

Тридесет и четири души са убити и повече от 340 

ранени. 

• 14 юли 2016 г. - Терористичната атака в Ница, 

където тунизийски гражданин се вряза в тълпа от 

хора. Осемдесет и шест души са убити и 308 

ранени.  

• 19 декември 2016 - Терористична атака на коледен 

пазар в Брайтсхейдплац в Берлин. Камион 

превозващ полуремарке, се врязва в оживен 

коледен пазар в берлинския квартал Шарлотен-

бург. Дванадесет души са убити и 56 ранени. 

• 22 март 2017 - Терористична атака на 

Уестминстър мост в Лондон. Петима бяха убити 

и 50 ранени. 

• 3 април 2017 - Терористична атака на метрото в 

Санкт Петербург. 16 души са убити и 108 ранени. 

• 22 май 2017 г. - Атака в Манчестър. 23 души са 

убити и повече от 120 са били ранени. 

• 3 юни 2017 - Серия от атаки в Лондон. Осем 

души са убити и 48 ранени. 

• 17 август 2017 - Терористична атака в Барселона 

с бус, който се врязва в хора. Тринадесет души са 

убити и повече от 80 ранени. 

• На 2 ноември 2020 г. в централната част на 

Виена македонски гражданин привърженик на 

ИДИЛ е открил стрелба. Мрачната равносметка: 

4 жертви и 15 ранени. 

Методи на екзекуция и смъртно наказание  

Щом става дума за изпълнение на екзекуция, 

лидерите на Ислямска държава проявяват безгранично 

въображение. Подобно на талантливи артисти, който не 

просто крадат, а „крадат със стил“, те приемат за 

официално наказанието – смърт чрез обезглавяване. Според 

анализа на Postvai.com някой от най-изобретателните 
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убийства на ИДИЛ са специално направени от медийната 

машина на Ислямска държава, като обезглавяване чрез 

детониращ шнур увит около вратовете на жертвите за да 

може главите на няколко човека да хвръкнат една след 

друга. 

1. Смъртно наказание изпълнено чрез обез-
главяване 

Обезглавяване на една или повече жертви – този 

метод може да се приеме за официален в Ислямска 

държава. Често се използва за наказване на предатели и 

вероотстъпници.  

Снимката по-долу е от видео на което са 

обезглавени 21 египетски християни на брега в Триполи. С 

окървавяването на водите на морето се прави препратка с 

трупа на Осама Бен Ладен, който е хвърлен в морето.  

Говорителя казва, че „мръсната кръв е само част от 

отмъщението, очакващо кръстоносците“. 

 

Фиг. 30. Смъртно наказание 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
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2. Екзекуция чрез застрелване 

Фиг. 31. Застрелване на противник в тила 

3. Изпълнение на удавяне 

Смърт чрез удаване – при един случай е заснета 

клетка с пет жертви, който се потапят в плувен басейн. 

Оператора заснема жертвите в момента когато са над 

повърхността на водата, а после с подводни камери, 

докато всички не се удавят един по един, а от устите им 

излиза бяла пяна, когато клетката се вади над водата. 

Фиг. 32. Клетка 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
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4. Изгаряне на живи хора 

Изгаряне – жертвите се поставят в клетки или окопи, 

пълни със запалителна течност, след което се запалват. Има 

и вариант „жива факла“, който се практикува често от 

ИДИЛ. Жертвите се обесват като човешки люлки, а под тях 

има пътечки със запалими вещества. Огъня се приближава 

до гърчещите се хора, те се подпалват и започват да горят 

като факли. Посланието е ясно, всеки който убие член на 

ИДИЛ с огън, умира от огън. 

Фиг. 33. Изгаряне 

5. Смъртно наказание, чрез заравяне. 

Причинена на сирийски деца от религиозната 

полиция за неспазване на пости.  

6. Смъртно наказание, чрез премазване или 

осакатяване 

Смърт чрез премазване или осакатяване на тялото – 

обикновено се практикува при прелюбодеяние или 

изневери, чрез хвърляне на камъни. Беше разпространен 

клип как слагат човек да легне с главата си върху голям 

камък, двама терористи взимат друг голям камък и го 

хвърлят върху главата на жертвата. После оператора 

показва как той бълва кръв през устата си. 

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
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Фиг. 34 Осакатяване 

7. Хвърляне от високо 

Смърт чрез падане от високо се използва при 

хомосексуалистите. Обикновено се закачат да висят на 

ръба или се блъскат от ръба на покрива, както седи на 

стол. Този начин на екзекуция символизира теологичната 

идея за „падналия човек“. Тялото на жертвата се 

натрошава според височината на падане, а ако остане жив 

се довършва с камъни. 

 

Фиг. 35. Хвърляне от високо 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
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8. Смъртно наказание чрез премазване с танк за 

предатели 

 

Фиг. 36. Премазване с танк 

9. Разпъване на кръст 

Често мъртвите тела се излагат на показ 

разпънати на кръст, за да демонстрират до какво води 

противопоставянето на религиозните предписания, като 

се поставя табела. 

 

Фиг. 37. Наказание 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
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През известно време в медиите излиза информация 

за намерен масов гроб в районите от които се е оттеглила 

Ислямска държава. До момента на писане на статията 

(31.08 2016 г.) са намерени 72 масова гроба в 

освободените територии с общо число на жертвите между 

5 000 и 15 000 души62. 

Социални наказания (Худуд) 

Худуд е термин в ислямското право, с който се 

описва приетата практика за наказание при престъпления, 

които нарушават обществения ред. Тази арабска дума в 

буквален превод се разбира като „ограничения“ и определя 

минималните изисквания за прилагане на наказание.  

Ислямското правосъдие действа според убеж-

дението, че Бог е последна инстанция за престъпленията, а 

създадените от човека закони просто контролират 

поведението, но нямат сила да опрощават греховете. Това 

е дело на Бога. В наши дни шариатското право съществува 

редом с модерните закони в редица страни от Близкия 

изток, но в Ислямска държава тo е „ултрахудуд„63. 

Версията на Ислямска държава е далеч по-сурова от най-

строгите наказания в Саудитска Арабия. Там правото е 

така устроено, че всички наказания да бъдат изпълнявани 

точно по модела на исляма в VII век. 

Престъпникът, независимо какво е извършил бива 

изправен пред шариатски съд, случаят се изслушва и се 

определя наказанието. Обикновено затворниците се 

задържат за известно време в затвора „Хисба“, тъй като в 

Ислямска държава има дълъг списък от чакащи. 

Известната фраза „око за око“ се възприема твърде 

буквално от лидерите на Ислямска държава. Ако сте 

 
62 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
63 Стоянов, Н., Хибридни войни и ненасилствени революции. Изд. Изток-

Запад. София. 2016. ISBN: 978-619-152-885-1. 

https://postvai.com/voenni-analizi/%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
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изгорили някого (или сте го бомбардирали от небето), ще 

бъдете изгорен жив. Поради тази причина често така 

загиват заловените противникови пилоти. Ако сте 

взривили някого с ръчен гранатомет ще ви затворят в кола 

и ще ви обстрелват с РПГ. Управленското тяло на ИДИЛ в 

Алепо излезе със следната версия на худуд: 

• Богохулство – смърт. 

• Обида на пророка – смърт, дори при покаяние. 

• Прелюбодеяние – убийство с камъни за женен или 

100 удара с камшик за неженен. 

• Содомия (хомосексуалност) – смърт. Това е 

публично зрелище, което с цел още по-голямо 

унижение се извършва пред семейство, съседи и 

приятели. Предпочитания метод е хвърляне от 

високо място. 

• Кражба – отрязване на ръка. 

• Употреба на алкохол – 80 удара с камшик. 

Бичуването най-често се извършва с бамбукова 

тояга или традиционно сорго. Соргото може да 

покрие тялото със синини и да причини отворени 

рани. 

• Клевета – 80 удара с камшик. Боят нанасян от 

ИДИЛ много прилича на нападенията на 

салвадорските наркобарони: група мъже се 

нахвърлят върху жертвата и я удрят кой с каквото 

може. 

• Шпионска дейност – смърт, най-често 

обезглавяване с традиционен нож на 

„Калашников“ или с церемониален ислямски меч 

(сайф). В едно видео разпространено в социалните 

мрежи на ИДИЛ показаха обезглавяване на 7 

души с увъртян около вратовете им детониращ 

шнур. 

• Вероотстъпничество – смърт. 

• Убийство – смърт след това разпъване на кръст. 

• Самоубийство – смърт. 
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• Кражба по време на бандитизъм – отрязване на 

левия крак и дясна ръка. 

• тероризиране на други хора – изгнание. 

 

Фиг. 38. Осакатяване 

  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%20https://postvai.com/politicheski-analizi/ekcekucii-islamska-dyrjava.html
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Военна операция Фатах 

за освобождаване на Мосул 
След провеждането на операция „Щит на Ефрат“ 

се създадоха условия за настъпление срещу „Ислямска 

държава“ от различни страни. Нещо повече Турските 

въоръжени сили влязоха в прословутия град Дабик, който 

има символично значение за „Ислямска държава“. В един 

древен хадис се казва, че в този град ще се проведе голяма 

битка на кръстоносците срещу Мюсюлманската армия. 

Това беше използвано с пропаганда цел и стана име на 

джихадисткото списание „Дабик“. Въпреки символиката 

ИДИЛ не се съпротивляваха много за неговата защита за 

разлика от действията им в гр. Мосул. 

Успоредно с гореописаните действия в 

продължение на няколко месеца постепенно се затягаше 

обръча около град Мосул – последната голяма крепост на 

„Ислямска държава“ в Ирак. Така се роди военна операция 

Фатах (Завоевание) за освобождаването на Мосул. 

Мосул е град с милиони жители и беше превзет от 

1 500 бойци на ИДИЛ през 2014 г. Изненадата беше 

толкова голяма, че Иракската армия се изнесе панически 

от там, което бе последвано от вълна на преследване и 

бързо завземане на голяма територия от страна на ИДИЛ. 

Точно в този град беше провъзгласен за първи път 

„Халифатът на Ислямска държава“, което също го прави 

със символично значение за джихадистите. 
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Фиг. 39. Операция в Мосул 

Сформиране на оперативната групировка 

С посредничеството на САЩ се създаде коалиция 

между иракските кюрди Пешмерга от една страна, сили на 

Шиитските милиции и редовната Иракска армия от друга 

страна. Така след няколко месечни усилия под едно общо 

оперативно командване за операцията в Мосул се 

сформира следната оперативна групировка: 

• От Изток са кюрдските въоръжени 

формирования на Пешмерга, които общо 

наброяват около 40 000 души, но в операцията за 

Мосул се очаква да участват около 4-5 000 бойци. 

• Също така от Север се очаква да се включат 

около 10 000 туркмени (про-турски сунити 

наречени „Гвардия на Ниневия“) и командвани от 

бившия управител на провинцията Атийл ал 

Нуджайфи. Те се обучават от базираните в 

https://i0.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/10/mosul-attack-lines.png?ssl=1
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Башика и Науеран турски военни части на брой 

около 2000 човека и 20 танка. 

• От Юг е разположена групировка от 54 000 души 

на Иракските въоръжени сили, които включват 

около 30 000 войници в бойните подразделения, 

специални сили, артилерийски подразделения със 

140 оръдия и логистични формирования. 

Основните формирования са от прословутата 

Златна дивизия и 9-та Иракска дивизия. Освен 

това допълнително се разчита на специални 

полицейски формирования за борба с тероризма. 

• От Северозапад се очаква да действат 

Шиитското Народно Опълчение „ Хашд ал 

Шааби“ и бригадите на „Хизбула“ 

• Освен това Западната коалиция предоставя 

редица артилерийска формирования и авиационна 

група с около 100 самолета, включващи дори 

бомбардировач B-52, някои от които са базирани 

на самолетоносачите „Шарл дьо Гол“ на Франция 

„Теодор Рузвелт“ на САЩ. От военновъздушна 

база Каяра ще действат ударни вертолети Ми-35 

на Иракската армия и „Апачи“ на американската 

армия. 

Всичко това може да се счита само по себе си за 

успех, защото всяка отделна част от сформираната 

групировка има различни цели. Вероятно най-мотивирани 

да се борят срещу ИДИЛ са шиитите, но това е проблем за 

САЩ и Ирак, защото са про-ирански настроени и не искат 

да ги допуснат до бъдещото управление на Мосул. 

Кюрдите се борят за установяване на статута на 

Кюрдската автономна област, а освен това нараства 

напрежението между Ирак и Турция. 
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Фиг. 40. Ирак 

Президентът Тайип Ердоган обяви, че Турция е 

решена да вземе участие в операцията и разполага военни 

части северозападно от Мосул. На този ход силно се 

противопоставя Иракският премиер Хайдер Ал-Абади, 

който казва, че това е намеса във вътрешните им работи и 

настоява турците да се изтеглят от територията на Ирак. 

Според неофициални данни, Анкара има около 18 военни 

формирования влезли на територията на Ирак без 

позволение на Иракския парламент с цел да освободи 

провинция Анбар. 

При всички случай това усложнява обстановката и 

дори може да доведе до нов регионален конфликт. 

Военна групировка на Ислямска държава 

Предполага се, че противостоящите сили на 

Ислямска държава в гр. Мосул са около 10 000 бойци, 

което прави 5: 1 недостатъчно за бой в градски условия 

според военните експерти. 

https://i2.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/10/irak-etnosi.png?ssl=1
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Според агенция Ройтерс до началото на операцията 

бойците на ИДИЛ в Мосул са били между 4 и 8 хиляди 

души, но са успели да се договорят с редица местни 

съюзници. В селищата около Мосул има се активират 

никому неизвестни „спящи клетки“, които няма как да 

бъдат преброени. Според твърдения на източници близки 

до ИДИЛ са подготвени около 300 атентатори самоубийци 

(предимно жени), което може да се окаже голям проблем. 

Само на 17 октомври те са провели 12 терористични 

атентата, подкрепени с артилерийски обстрел. 

Освен това ИДИЛ провежда мобилизация на 

населението в съседни провинции за включване в бойните 

действия. В следствие на което е забелязано пристигане на 

подкрепления и стотици чуждестранни бойци от Сирия по 

незатворения път в западната част на гр. Мосул (показан 

на картата). 

Формированията на Ислямска държава са 

пригодили гр. Мосул за бой в градски условия, като са 

замаскирали техниката и въоръжението. Създали са мрежа 

от тунели за безпрепятствено движение в града. Създават 

се възли от заграждения по важните кръстовища и обекти 

в града. Създадени са голямо количество импровизирани 

взривни устройства и са минирани важните пътища, 

мостове и обществени сгради. Има данни, че язовир 

Мосул е приготвен за взривяване, както и всички други 

водни обекти под техен контрол. 

Бойни действия 

Планът на обединеното командване е да се настъпи 

към Мосул от три страни, което да накара джихадистите 

да се оттеглят първо към града, а в последствие на запад 

към пустинята. 
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Фиг. 41. Карта 

Артилерийската и авиационна подготовката започна 

на 15 октомври 2016 г., като американската авиация нанесе 

редица авиационни удари около град Мосул. В 4 часа на 

16.10 2016 стартира сухоземното настъпление, което беше 

посрещнато от ожесточена съпротива на предните отряди 

на Ислямска държава по пунктираната линия показана на 

първата карта в статията – това е на разстояние някъде 

между 30 – 60 км от град Мосул. Една седмица по-късно 

коалиционните сили не са се придвижили кой знае колко 

напред!!! 

Най-големия успеха е в района на Бартела, където 

кюрдите вече започват да се окопават, което говори за 

вероятно прекратяване на настъплението им след 

https://i1.wp.com/postvai.com/wp-content/uploads/2016/10/Operation-Mosul-Map.png?ssl=1


135 

освобождаване на населените с кюрди селища и очертаване 

на южната граница на Кюрдската автономна област. Това 

говори, че към момента има постигнат напредък, но 

коалицията не е в състояние да развие успеха и да блокира 

напълно града. 

Слабия темп на настъплението се дължи на 

активната мобилна отбрана на бойците от Ислямска 

държава съпроводена с чести контраатаки. В края на 

първия боен ден предните отряди започнаха оттегляне на 

ред последователни рубежи, под прикритието на 

предварително организирани самоубийствени атаки и коли 

бомби. Освен това устрема на настъпващите сили беше 

значително намален поради умелото миниране на 

основните пътища, което наложи действия по 

разминирането им. Джихадистите са създали специално 

формирование за използване на дронове, които служат 

предимно за разузнаване и взривни атаки на важни обекти. 

На много места бяха предварително организиран много 

„огневи засади“ в комбинация със заложени ИВУ, които се 

прикриват със снайперски и минометен огън. 

Още в началото формирования на ИДИЛ се опитаха 

да контраатакуват град Синджар с цел да си отворят път 

към Сирия, но след неуспех техните формирования се 

оттеглиха към град Баадж, където има черен път през 

пустинята за Сирия. В редица селища под обкръжение 

упорито се отбраняват малки формирования на ИДИЛ, 

което също значително намалява устрема на 

настъплението. 

Прави впечатление, че ИДИЛ умело използва 

разногласията в коалиционните сили за прилагане на 

военна хитрост дори в тактическите си действия. 

Настъплението на кюрдите от север беше осуетено за цели 

два дни след като специално обучени бойци на Ислямска 

държава преоблечени с униформи на шиити и иракски 

войници се инфилтрираха през позициите на кюрдите и 

завзеха важни правителствени сгради в Киркук (който е на 
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186 км. от Мосул). С това настъпи объркване в 

настъпващите и прекратяване на настъплението към Мосул. 

С тези си действия ИДИЛ цели да отвори втори фронт, 

който да заангажира допълнителни сили на коалицията и да 

разсредоточи нейните усилия в различни направления. 

Вероятно за в бъдеще Ислямска държава ще търсят 

всякакъв начин да отворя други фронтове, дори да водят 

бойни действия в обкръжение, каквато често е била тяхната 

предишна практика. 

Друга военна хитрост, която прилагат бойците на 

Ислямска държава е завземане и запалване на завода за сяра 

Мишрак. В следствие на това се образувал огромен облак 

серен оксид, който се придвижи на юг към Каяра и създава 

пелена над града. Облакът е обгазил стотици цивилни и 

американска военна база. Освен това ИДИЛ постоянно 

палят автомобилни гуми, които да затрудняват действията 

на авиацията, а на Юг бяха запалени няколко нефтени 

кладенеца. Принудително бяха отведени 25 000 цивилни за 

прикритие на конвой по свободния път. Така 

коалиционната авиация не може да разбере, кои са 

терористи, кои мирно население. 

Наложи се включване на шиитските милиции в 

настъплението за отрязване пътя за подвоз до Тел Афар 

въпреки възможността за предизвикване недоволството на 

Турция. Те бяха използвани като резерв и започнаха да 

действат от запад на 29.11.2016 г. 

По данни от различни източници в Интернет 

пространството към 31.10.2016 г. коалицията твърди, че са 

унищожени над 900 терориста, сред които и 300 деца 

отвлечени и използвани за войници от Ислямска държава 

след предварително обучение. При настъплението са 

обезвредени над 1900 Импровизирани взривни устройства 

прикриващи отстъплението на отрядите на ИДИЛ извън 

града. 

В началото на ноември силите влязоха в западните 

квартали на Мосул с цел да превземе ТВ кула и летището. 
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След привидно отстъпление ИДИЛ отново контраатакува 

кварталите по предварително изградени тунели, като излезе 

в гръб на настъпващите. В града е бил забелязан Абу Бакр 

ал Багдади, който даде разрешение по-елитните бойци на 

ИДИЛ да се оттеглят и призова цивилните граждани да се 

защитават сами. Това говори за предстоящо изтегляне на 

Ислямска държава и засилване на терористичните атаки 

над Турция и Западните държави. 

Хуманитарна обстановка 

В освободените населени места ситуацията е тежка, 

липсват стоки от първа необходимост и медикаменти, 

което допълнително налага ограничения на настъпващите. 

Не се наблюдава очакваното масово напускане на Мосул! 

В предварително организираните лагери няма повече от 10 

000 човека. Въпреки, че в продължение на месец 

коалицията предостави гратис свободен коридор за 

евакуация от гр. Мосул от него почти никой не се 

възползва. Вероятно това се дължи на блокирането на 

изходите от органите на ИДИЛ, която се страхува от 

изтичане на информация. Говори се, че от всяко семейство 

се взима по един заложник и ако излезлите не се върнат до 

10 дни, заложниците се екзекутират. 

По време на бойните действия затворниците се 

използват за „жив щит“, което допълнително затруднява 

атакуващите. Взети са мерки и за пресичане на 

дезертьорството, като всички, които са заловени при опит 

за бягство се изгарят живи за назидание на останалите. 

Реакция на международната общност 

Вече споменахме, че Турция официално заявява, че 

няма да позволи промяна на границите в Близкия Изток и 

желае да участва в освобождаването на важната и за нея 

област, но на това усилено се съпротивлява Иракското 

правителство. 
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САЩ се опитват да балансират между двете страни 

и подпомагат във военно отношение голяма част от 

играчите. Министър председателя на Швеция проведе 

среща с лидерите на Кюрдската автономна област и заяви, 

че ще увеличи военните съветници в тяхна помощ. Русия 

заяви, че включва сателитите си за 24 часово наблюдение в 

денонощието и продължава да помага на Сирийското 

правителство, като успоредно засилва операциите в Алепо. 

По всичко личи, че града няма да падне лесно или 

победата ще бъде на прекалено голяма цена. Евентуалната 

загуба на Мосул от „Ислямска държава“ ще намали малко 

от притегателната и сила на водещ бранд в световния 

джихад, но дори и след това тя все още ще контролира една 

трета от територията на Ирак и голяма част от тази на 

Сирия. 

Има опасност Халифатът да пренесе голяма част от 

активите си на физическия свят във виртуалния онлайн 

свят и ще трябва да се положат още много усилия за 

пълното унищожаване на Ислямска държава от лицето на 

света. 
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Халифат без територия – война 

по време на COVID-19 
След намесата на Русия в помощ на Сирийският 

президентът Башар Асад, обстановката в страната започна 

да се променя. Първоначално руснаците заявиха, че се 

намесват, за да се сражават срещу „Ислямска държава“ и 

почти моментално Руската армия започва масирани удари 

по бунтовническите позиции и селищата, държани от 

сирийските опозиционни структури. Постепенно руснаците 

получи превес в контрола на сирийското въздушно 

пространство, което доведе до край на всякакви дискусии 

на Запад за установяване на зона забранена за полети. В 

следствие на тези действия през 2015 г. ИДИЛ се лишава от 

25% от териториите, завзети през 2014 г. с изключение на 

офанзивите, предприети към сирийския град Палмира, 

терористите са поставени в отбранителна позиция.64 

През 2016 силите на Сирийското правителство с 

помощта на руснаците успяха да превземат град Алепо, в 

най-тежката битка в Близкия изток от десетилетия. От 

този момент джихадистите започнаха да губят позиции. 

През 2017 бяха договорени с Турция и Иран т.н. 

зони за деескалация, които дадоха възможност силите на 

Асад да се прегрупират и бяха сключени редица 

споразумения за оттегляне на различни групи от 

опозицията. Всичко това даде възможност да бъдат 

насочени усилията към справяне с Ислямска държава.  

През това време Европа стана свидетел на най-

голямата бежанска криза от Втората световна война насам 

– също следствие на въздушните удари в Сирия, боевете в 

Алепо и разместването на геополитически пластове около 

гражданската война. Срещу Ислямска държава беше 

 
64 Димов, П. Желев, Ж. Анализ на операцията на Руските въоръжени сили в 

Сирия, Военен журнал, 2016 
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сформирана мащабна коалиция водена от САЩ, която не е 

разпусната до днес. 

На 11 юни 2017 г. при масирана въздушна атака 

над Ракка бе убит лидерът на ИДИЛ Абу Бакр ал 

Багдади. 

По-късно правителствените сили на Асад с 

активната намеса на Руските сили освободиха градовете 

Ракка и Багуз (март 2019, пада последната крепост на 

ИДИЛ), поради което световните лидери обявиха, че 

„халифатът” е разбит. 

При последните боеве някои формирования на ИДИЛ 

се предават и в крайна сметка днес се намират в затворите, 

където според ООН се държат до 55 000 радикални 

ислямисти и техните близки. Освен това в резултат на 

политиката за създаване на „ислямска нация“ и насърчаване 

на раждаемостта в силните години на халифата, днес има 

десетки хиляди джихадистки сираци. Например, в лагера 

Ал-Хол в Сирия има 73 000 членове на джихадски семейства 

от които 49 000 деца. Държавите на Европейския съюз ясно 

заявяват, че не се интересуват от тях. 

Голяма част от тях след напускане на лагерите се 

присъединяват към последните оцелели бойци избягали 

след превземането на Багуз. По различни данни те са с 

численост между хиляда и пет хиляди бойци.  

Новите командири на ИДИЛ започват да изграждат 

нова мрежа от клетки, която продължава заветите на Ал 

Багдади – експанзия към Западна Африка и активиране на 

клетките в Близкия изток. И двете стратегии засега се 

осъществяват. 

Избират се отдалечени и труднопроходими 

територии, които да им помагат да осъществяват нападения 

над местни лидери в Сирия и в Ирак, като Хомс, Дейр ез 

Зор, Ракка, Хама и Алепо. Това не е случайно, защото 

източните сирийски провинции с пустинните райони са 

слабо охраняеми, като същевременно имат големи 
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петролни и газови находища и най-важното оспорват се от 

руснаците, иранците, кюрдски сили и сирийските 

правителствени милиции. 

Въпреки че боевете с бунтовниците за момента са 

спрели и от години основните градове са официално под 

контрола на сирийското правителство, Асад не успява да 

подсигури тези територии и в тях местното население често 

трябва да се оправя само заради липсата на сили за 

сигурност и мудните действия на армейски части. Може би 

най-видимо доказателство за проблем със сигурността, е 

убийството на руския генерал Вячеслав Гладких на 18 

август. Той загина с още двама военни, след като конвоят 

им беше атакуван с крайпътна бомба по пътя им от Дейр ез 

Зор за руската военна база Хмеймим.65 

Това, което е различно в действията на ИДИЛ през 

2020 година, е премахване на идеалиситичната политика на 

ИДИЛ и възможността им да извършват отново атаки 

едновременно в няколко провинции. Това означава, че 

групировката има стратегическа и логистична възможност 

да направлява силите си, включително мобилни 

терористични клетки, които действат независима една от 

друга в различни точки на света. 

Много от регионалните лидери на ИДИЛ наскоро 

подновиха ангажимента си за вярност към халифата. 

Групите, които са се заклели във вярност на ал-Багдади, са 

особено силни в Афганистан, Египет, Либия и Йемен.  

Най-силен е Афганистанският клон на ИДИЛ, който 

контролира не само планини и клисури, но и няколко 

важни селища. Синайският полуостровът в Египет е друго 

място за събиране на тези, които не са разочаровани от 

"халифата". Ислямистката група, която оперира в региона, 

извършва терористични актове от името на Ал-Багдади. 

 
65 https://www.vesti.bg/sviat/isliamska-dyrzhava-se-zavryshta-v-siriia-i-irak-

6115892 
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Пандемията COVID-19 даде възможност на 

ИДИЛ да се прегрупира. 

Дoкaтo нaциoнaлнитe прaвитeлcтвa ca фoкуcирaли 

уcилиятa cи върху пaндeмиятa oт СОVID-19, тeрoриcтитe ce 

прeгрупирaт, рeoргaнизирaт и вeрбувaт хoрa в Близкия изтoк 

и чacти нa Aфрикa. Иcлямcкa държaвa ce възпoлзвa oт 

хoрaта, кoитo ca прeтърпeли икoнoмичecки труcoвe зaрaди 

кoрoнaвируcнaтa пaндeмия и им обещават пo-дoбър живoт в 

тeхния хaлифaт, ръкoвoдeн oт иcлямcкитe зaкoни. 

Беше приета нова медийна политика на ИДИЛ, 

която oпрeдeли кoрoнaвируca кaтo Бoжиe нaкaзaниe зa 

нeйнитe врaгoвe и призoвa cвoитe пoддръжници дa 

прoдължaт c нaпaдeниятa. 

Иcлямcкa държaвa oтнoвo започна да oргaнизирa 

aтaки в Ирaк, Cирия, Eгипeт, Зaпaднa Aфрикa и дори в 

Европа. Само през последната  2020 г. ИДИЛ пое 

отговорност за някои от по-важни терористични атаки, 

както следва:  

• бомбени взривове в Пакистан; 

• клане в Лондон осъществено от техен 

привърженик;  

• редица нападения над войници и местни лидери 

в Афганистан; Ирак и Сирия;  

• поеха отговорност за атака на църква в Конго и 

убийството на шестима французи в Африка ; 

• в началото на месец ноември беше осъществен 

зрелищна въоръжената атака в централна Виена. 
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Как да победим Ислямска 

държава? 

 

Фиг. 42. Ислямска държава 

Ислямска държава е съвременно чудовище с майка 

„Ал-Кайда“, родено от инвазията в Ирак, чието ДНК 

съдържа най-лошите черти от полицейската държава на 

Садам Хюсеин. 

От момента на инвазията през 2003 г. до 2016 г. то 

се преобрази от малка банда екстремисти в напълно 

развита държава, желаеща да господства над целия свят. 

След огромните усилия на международната коалиция 

постепенно това чудовище бе унищожавано и обявено за 

мъртво през 2019 г. В действителност то започна да се 

прегрупира, постепенно да се съвзема и по време на 

пандемията Covid-19 дори да погледне към сърцето на 

Европа в град Виена. 

ИДИЛ се възползва от възможността да води 

асиметрични бойни действия. Те не искат да имат голяма 

армия със задушаваща национална инфраструктура. 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://postvai.com/izsledvania-analizi/pobed%D0%B0-islamska-dyrjava.html
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Нуждаят се само от Корана, Интернет, пушка и 

боеприпаси, за да удрят големите държави66. 

Самият Лорънс Арабски веднъж заявява, че 

бедуините не са пригодени за участие в големи армии, а за 

водене на партизанска война – бързи и скоростни атаки с 

пушка и камила. Често намираме за абсурден образа на 

самотния терорист, възседнал кон и препасал меч, който 

предвожда мъже с черни знамена, летящи в битка срещу 

хеликоптер „Апачи“.67 

Поради особените разногласия на САЩ и Русия 

големите сили бяха прекалено предпазливи в борба с 

ИДИЛ, което позволи на екстремистите да поемат и 

поддържат инициативата, поне що се отнася до 

новинарските медии и в медийната война. Западът 

подходи към заплахата ИДИЛ с политика на сдържаност, 

която проработи спрямо бившия Съветски съюз – 

рационална национална държава с чувство за 

самосъхранение, притежаваща професионална армия. 

„Глобалната война срещу тероризма“ също се оказва 

недобра стратегия за справяне с ИДИЛ. Тя въздига 

терористите до статута на национални защитници и 

подхранва набирането на бойци до момента, в който 19 

мъже избиват 3000 души, а в знак на отмъщение 

американската армия напада грешна страна. От тази 

грешка се роди ИДИЛ. 

Според М. Нанс единственият начин да бъде 

победена подобна асиметрична сила е да се играе по 

техния начин – т.е. да използваме асиметричния подход в 

наша полза. Тази асиметрична борба се състои в тайно 

въоръжаване и подкрепяне на различни противостоящи 

групи, като кюрдите и язидите в борбата им срещу ИДИЛ. 

Освен това трябва е наложително да се води 

 
66 Нанс, М. ИДИЛ Кой са те, как се сражават, в какво вярват, Милениум, 

София, 2016; 
67 Пак там 
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информационна война срещу мита, създаден от ИДИЛ, 

както в реалността, така и в киберпространството. 

Основното оръжие в тази ситуация е концеп-
цията за стратегическите комуникации. 

Всяка бойна операция, която не е придружена от 

глобална кампания за дискредитирането на екстремистите, 

би била напразна. Именно заради това днес все още 

халифатът е жив, макар и без територия. Да се победи 

ИДИЛ, означава да насърчим действия на високо равнище 

в мюсюлманския свят за отхвърлянето на тяхната порочна 

интерпретация на ислямската религия. Основният проблем 

е, че радикалните джихадистите помнят историческите 

поуки от хиляда и четиристотин години и ги прилагат 

ефективно на бойното поле и в киберпространството. За 

разлика от тях, нито западното общество, нито 

новинарските медии имат спомен за водената от тях 

осемгодишна война срещу командирите на групировка, 

наречена „Ал-Кайда в Ирак“. 

Способността на ИДИЛ да възкръсва изисква 

масирана дипломатическа, финансова и културна промяна 

във всяка област, за да се възстановят сигурността, властта 

и средствата за препитание. За пълен успех трябва да се 

приложи всеобхватния подход, чрез който да се 

осъществи натиск с дипломатическа мощ и най-вече добри 

идеи за контраидеологическо и информационно 

противодействие. 

Мюсюлманският свят се състои от почти 2 милиарда 

души, които искат икономически просперитет, прилични 

домове, семейство и бъдеще за децата си. Те вярват в своя 

бог и във всяко правителство, което може да им осигури 

стабилност, уважение и благосклонен прием. Живели са в 

продължение на четиринадесет века в относителен мир и в 

собствения си свят, достигнали са впечатляващи 

интелектуални постижения, благоприятствали са за 

създаването на великолепна култура, поставили са 

основите на науката много преди Европа и Азия. 
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+ Именно ислямът – религия, родена от 

племенните пустинни борби, която установява мирно 

съжителство със света – е в риск. 

ИДИЛ поставя на карта всичките им постижения, 

изкуство, култура и толерантност. Във фалшивата си 

религиозна опаковка ИДИЛ представлява раково 

образование, което е дало метастази в региона. За мнозина 

в Америка и Европа болният пациент, ислямът, сам е 

виновен за появилия се тумор, който се налага да бъде 

изрязан. Мнението на някои западни политици за борбата 

срещу ИДИЛ напомня за спор между хирург и дървар за 

достойнствата на скалпела и тези на резачката68. 

ИДИЛ са решили, че продължилата векове „Велика 

игра“ изградила административните граници в региона ще 

загине в пламъци и ще бъде кърваво разсечена с меч. 

Борбата срещу ИДИЛ трябва да се води не срещу 

национална държава, а срещу фанатици отдадени на 

сектантска вяра.  

Западът трябва да се обедини в коалиция, която 

също е всеобхватна и същевременно асиметрична за да 

действа едновременно на всички фронтове, посредством 

оптимизирано военно присъствие и всички инструменти 

на стратегически комуникации.  

От военна гледна точка, основна роля трябва да 

имат специалните части. Докато масивните въздушни 

удари на ВВС трябва да оказват подкрепа на мисията за 

изваждане на частите на ИДИЛ на открито. Основните 

сблъсъци трябва да се провеждат с помощта на местните 

съюзнически сили. 

Социалните медии, публичната дипломация, 

информационната, психологическата и контра-

идеологическата война трябва да бъдат впрегнати и 

фокусирани срещу целия мит на ИДИЛ: „Ние говорим от 
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името на исляма. Ние променяме исляма. Идваме за вас“. 

Контраидеологическите усилия, информационната война и 

пропагандата трябва да отнемат легитимността на 

дейността им и да мобилизират енергията на глобалното 

информационно пространство, за да бъдат заглушени 

гласовете на екстремистите и терористите да бъдат 

показани в истинския им образ на секта. Трябва да се 

посеят духовни съмнения и съжаление у онези, които са 

били принудени да се присъединят към ИДИЛ.69 Трябва 

непрестанно да атакуваме физическото, духовното и 

идеологическото им съществуване, докато не се изчерпят 

последователите им и всяко нещо, свързано с ИДИЛ не 

бъде заличено. 

Преди време американският политолог Джордж 

Кенън е разработвал план за борба с комунизма, наречен 

от него „Организирано политическо военно дело“. Той го 

определя като „…логическо продължение на теорията на 

Фон Клаузевиц в мирно време“. Предлага да се използват 

всички аспекти на откритото и секретното действие, 

политическия натиск, политическото финансиране и 

пропагандата, за да се конфронтира политическата 

система на врага. По негово време врагът е комунизмът, 

днес това са терористични групи, като ИДИЛ.  Затова е 

наложително да се водят дипломатически преговори с 

организации като „Хизбула“ и „Хамас“. 

През първите дни на войната в Афганистан през 

2001 г. ЦРУ и спецчастите изпращат в Афганистан малки, 

фокусирани върху отделните мисии отряди, които да 

привлекат, придумат и координират местните сили, 

притежаващи базов капацитет да изместят талибаните и 

„Ал-Кайда“. Въпросната мисия „малък отряд – голяма 

стрелкова мощ“ доказва своята ефективност и в борбата 

срещу ИДИЛ. За последното десетилетие силите за 

специални операции наставляват, тренират и водят местни 

части, съюзнически специални части, както и 
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антитерористични звена за изпълнението на 

нетрадиционни мисии. Профилите на много от тях дори не 

са обсъждани в Пентагона, тъй като са твърде опасни, 

трябва да се проведат дълбоко в тила на адаптивен и 

опитен неприятел и могат да причинят политически 

смущения в случай на неуспех. Подобни специални 

отряди от 100-150 бойци с бързи, леки автомобили с 

множество противотанкови оръжия могат да се използват 

за овладяване и задържане на позиции, които ще отрежат 

животоподдържащите канали на ИДИЛ70. 

Практиката за установяване на временни зони за 

контрол по протежение на големи пътища между 

завзетите от ИДИЛ градове за кратко време ще 

фрагментира образа на консолидираната национална 

държава със собствени граници и ще разкрие какво 

представлява тя всъщност – поредица градове и сила, 

окупирани от главорези. 

Всяка мисия има една и съща крайна цел – да се 

внедрят войници зад вражеските линии, да се ликвидира 

всеки появил се на пътя им член на ИДИЛ, да се 

демонстрира, че ние сме тези, които ще определят 

движението към и от халифата, да се освободят временно 

градовете и да се съберат разузнавателни данни.  

Всички действия на специалните части трябва да 

споделят резултатите от мисията в социалните мрежи в 

подкрепа на информационната операция. Истинските 

мисии, фалшивите мисии и психологическата война 

трябва да продължат от деня на първата атака до победния 

ден. За ИДИЛ не трябва да има миг спокойствие – 

патрулирането нощем, наблюдението на крайпътните 

пропускателни пунктове и дори излизането от тунелите 

ще ги застави да са нащрек. 
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+ Убедените терористи ще се хвърлят в 

битката и ще посрещнат с радост смъртта, а ние 

просто трябва да ги улесним. 

Всяко предимство на бойното поле трябва да се 

оползотворява с цел подкрепа на тези мисии. В момента, в 

който ИДИЛ бъдат въвлечени в бой, трябва да бъдат 

смазани с масиран обстрел. В съзвучие с масираните 

нападения над халифата се прилага и стратегията за 

отрязване на всички животоподдържащи механизми в 

техните крепости. Подобно на нападенията, при които не 

се цели разрушаването на инфраструктурата, на каквито 

бе подложена сръбската столица Белград през 1999 г., 

може да се пускат графитни бомби върху 

електропреносната мрежа, електрическите подстанции и 

дори над малките местни електрически генератори точно в 

момента, когато мощностите им се включват – не повече 

от два часа на ден. 

В книгата си за Ислямска държава и „Ал-Кайда“ М. 

Нанс казва, че в момента се води психологическа война за 

душата и ума на мюсюлманския свят в Близкия изток. За 

изминалото време обаче се видя, че това не е просто секта, 

а те вече печелят битката за владеене на въображението и 

киберпространството. Въпреки че, халифатът няма 

територия в момента те притежават информационно 

надмощие над мюсюлманите, а не трябва да бъде така. Те 

безсрамно експлоатират апокалиптичната религиозната 

система на „Ал-Кайда“, чрез използване на западните 

технологии, за да разпространяват страх в суров, лесно 

смилаем формат, който се оказва изключително 

популярен71. 

+ Страхът е страхотно чувство, което може 

да променя хората! 
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През това време американските и западните 

правителства провеждат стерилни информационни 

кампании, които просто харчат едни пари. Информацията, 

която бе разпространена чрез „Туитър“ (любимата мрежа 

на ИДИЛ), а впоследствие и чрез американските 

посолства може да бъде едно добро начало. Накрая обаче 

се оказва засенчена от добре подкованите медии на ИДИЛ, 

а преди това и на „Ал-Кайда“. 

Западните центрове за пропаганда са ограничени от 

политическата коректност и липсата на фокус върху мита, 

разпространяван от ИДИЛ. Докато на запад има едно – две 

прилични видеа, които целят одобрението на съюзниците 

в Близкия изток, то ИДИЛ разпространява хиляди 

видеозаписи, чрез които вербуват нови членове, хвалят се 

с подвизите си и заплашват Западната цивилизация. Кой 

не е гледал техен клип днес? 

Проблемът не е в това, че Западът не може да 

произведа находчиви съобщения или да се противопоставя 

на мита на ИДИЛ – проблемът е, че трябва да действа с 

вързани ръце преди битката. Те не познават противника. 

Провалът в контраидеологическата политика се състои в 

това, че при нея не се обсъжда изопачаването на исляма, 

не се разискват никакви аспекти на исляма изобщо – от 

страх да не се отчуждят мюсюлманите. А за да се направи 

това и да се смекчи удара съюзниците трябва да създават 

масово собствени туитър канали. Обединените арабски 

емирства са първите включили се с изграждането на 

Център „Хедая“ за развитие на стратегии за борба с 

насилническия екстремизъм. Година след като ИДИЛ 

създава своя халифат, ОАЕ откриват Центъра „Сауаб“ за 

контра послания на арабски език. Тези усилия са добре 

премислени, но бюрокрацията е толкова поразителна, че 

ИДИЛ успява да завладее цели държави, преди някое 

послание на тези организации да достигне Интернет. 

През януари 2016 г. САЩ създадоха „Център за 

глобално сътрудничество“ с бюджет от 5 милиона долара. 
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Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ има за 

задача да създаде вътрешна контраекстремистка програма 

за идентифициране на радикализацията в Съединените 

щати. Всички тези усилия са добронамерени, но в 

цялостен план – безсмислени, защото ИДИЛ предлага 

централизирана медийна кампания, която разбира 

аудиторията си, наясно е с посланието си и използва най-

новите технологии за разпространението му72. 

+ Контраекстремистките усилия на САЩ 

приличат на слон, който се мъчи да се задържи върху 

триколка. 

Борбата е на първо място да се предотврати 

радикализацията, вербуването и подтикването към 

насилие и в следствие идеологията на ИДИЛ. Подобно на 

стратегията за наземни военни действия е необходимо да 

се разруши мита за „Ислямска държава“. Няма съмнение, 

че най-доброто средство за промяна на въпросната 

митология е да продължим да рушим халифата им и да ги 

лишаваме от територии. От друга страна, трябва да 

помогнем на мюсюлманския свят да посее религиозни 

съмнения относно оправдаването на действията на ИДИЛ 

и да накара тях и бъдещите им последователи да се боят за 

светостта на душите си. 

Необходима е напълно интегрирана контра-

идеологическа кампания срещу ИДИЛ на международно 

ниво, в която САЩ трябва да усилват посланието на света, 

за да заглушат словото на ИДИЛ, а не просто да откриват 

нови мудни представителства в чужди държави. За да има 

успех следва да се провежда комбинирана военно-

дипломатическо-разузнавателна война срещу религиоз-

ната система на ИДИЛ, както в реалния живот, така и в 

киберпространството, като се премахнат бюрократичните 

препятствия спрямо излъчването на послания. Всичко това 

трябва да се координира от един международен 
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координационен център, които отстоява наратива, че 

ИДИЛ е нелегитимна и че международната общност ще се 

вдигне в защита на мюсюлманския свят. Този център 

трябва да има достъп до всички телевизии, разузнавателна 

информация, да изработва контрапослания в реално време 

и скоростно да ги разпространява. 

Западните медии се критикуват за това, че 

използват ужасните клипове на ИДИЛ с убийства. Вместо 

да погледнат открито фактите, те прекратяват 

използването на подобни фотографии и видеозаписи. Това 

е невероятна грешка. Представете си какво би станало, ако 

бяха премахнали всички образи и позовавания на 

зверствата на нацистите от пропагандната атака през 

Втората световна война? 

Така информационното бойно поле се предава в 

ръцете на ИДИЛ заради политическа целесъобразност. 

Това е същината на проблема. В отговор на видеозаписите 

и посланията на ИДИЛ на всяка цена трябва да се 

използват снимки и видеозаписи, изобличаващи 

зверствата им, за да ги накарат да съжаляват за тях. Дори 

Осама бин Ладен е бил наясно, че колкото повече се 

популяризират убийствата им, толкова по-трудно ще им 

бъде да убедят света в правотата на мисията си. 

Пламтящата енергия на идеологията на ИДИЛ се 

явява ускорител на силите за техните терористи. Това е 

посвещаване на убийството и любов към самоубийствената 

смърт от времената на японските камикадзета през Втората 

световна война. Вярата в успеха е единственото, което 

има значение за тях. Подобно на камикадзетата, налага се 

да бъдат пречупени военно и след това дискредитирани 

идеологически. 

Изразено с думите на водача на „Ал-Кайда“ 

Айман ал-Зауахири, те трябва да се боят да не бъдат 

„смазани в мрака“ от вълната на мюсюлманското 

обществено отхвърляне. 
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Самата идея да се говори за исляма или да се 

обърнат към мюсюлманите, обаче е перспектива, която 

ужасява политиците, а единственият начин да бъдат 

поразени е ако сериозно се заемем с религиозната им 

система. Вместо това през последните години стане ли 

дума за мюсюлмани и всички млъкват дискретно без 

изобщо да коментират. От това мълчание печелят само 

ИДИЛ и съюзниците ѝ. От друга страна, много политици се 

стараят всячески да се противопоставят на мюсюлманския 

свят и да сложат мюсюлманите в едни кюп с терористите. 

Това доставя безкрайно удоволствие на ИДИЛ. 

+ Дискутирането на исляма не е просто дело на 

самите мюсюлмани. 

Дълг на всички добронамерени хора е да помогнат 

на сънародниците си мюсюлмани и поддръжниците им да 

се преборят с разрушаването на вярата им. Правител-

ствени служители и учени, които се крият от страх да не 

бъдат сметнати за ислямофоби или прекалено натрапващи 

се, също са причина да не можем да се сравняваме с 

ИДИЛ в областта на социалните медии. 

От ИДИЛ използват твърде гласовитите си 

убеждения асиметрично срещу нашето желание да бъдем 

рационални и умерени както в медиите, така и в 

политиката. Така техният наратив срива всяка логика. Не е 

нужно да променяме начина, по който говорим за 

терористите, нито да отхвърляме религиозната им природа 

– трябва само да започнем международен диалог за 

покварата в религиозната система на терористите, без да 

бичуваме погрешно целия мюсюлмански свят, нито да 

очерняме исляма сам по себе си. 

Мюсюлманската общност трябва да се изправи и да 

изтъкне най-добрите принципи на своята вяра, като по 

този начин се превърне в сериозно предизвикателство 

срещу тази еретична и лицемерна идеология. Самият акт 

на провеждане на добронамерена дискусия с 
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мюсюлманите и останалите вероизповедания относно 

истинското значение на исляма ще се превърне в голяма 

спънка пред ИДИЛ и при достатъчно добро медийно 

покритие, би могъл да тласне екстремистите по 

невъзвратимата спирала на смъртта. 

ИДИЛ никога не обсъжда правдивостта на 

възгледите си – те казват „подчини се или умри“. 

Вероятно ще се прицелят във всяко събиране на религиозни 

водачи за обсъждане на тяхната поквара, заради което 

ежемесечното провеждане на глобални конференции, 

посветени на извращението ИДИЛ и начина, по който 

изгубените им души да се помирят с бог, би уронило 

легитимността им дори повече от която и да е бомба73. 

Сравнително лесно ще е да се установят 

показателите за успех – те ще започнат да атакуват 

вербално въпросните конференции в списанията си и да 

заплашват участниците в тях. Тогава за първи път ще им 

се наложи да защитят извратените си идеи пред лицето на 

исляма. Необходимостта да обясняват абсолютизма си е в 

разрез с техните разбирания – те говорят от името на бог с 

меч. Внасянето на каквото и да било съмнение ще ги 

съсипе.  Наша задача е да посеем тези семена на 

колебанието дълбоко и навсякъде. 

Редките привърженици на ИДИЛ в ислямския свят 

не виждат в техните лица терористи. Те съзират на пръв 

поглед доброчестиви воини, които искат да помогнат на 

потиснатите мюсюлмани! Учат децата си да убиват, 

защото няма алтернативно послание, което да надвие 

тяхната сектантска доктрина. В действителност 

посланието им е в пряк конфликт с учението на пророка 

Мохамед и написаното в Корана. 

Един от начините за стартиране на диалога е 

спонсорирането на международно излъчвани дебати на 

високо равнище. Тъкмо въпросът за това как греховните 
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потъпквания на религията ще бъдат наказвани в отвъдното 

трябва да се дискутира открито. Бягството от религиозни 

дискусии, при положение че всяко тяхно действие е 

обвито в религиозно оправдание, е лудост. Тези дебати на 

тема традиционния ислям срещу сектантството на ИДИЛ е 

нужно да се провеждат по целия свят на множество езици, 

защото това не е само мюсюлмански проблем, нито само 

американски, немски или български проблем. Става дума 

за проблем от световен мащаб и следователно трябва да се 

чуе мнението на хора от всички вероизповедания, но у нас 

най-отчетливо трябва да се чуват думите на главното 

мюфтийство. 

Всичко това може да изглежда като интелектуално 

вторачване, но в мюсюлманския свят подобни дебати се 

ценят високо, а участниците често са млади и изпълнени с 

нови идеи и визии. Близкият изток е място, къде-то 

средностатистическият човек е интелигентен студент по 

политология, който познава американската история по-

добре от самите американци. По-възрастните държавници 

и учени са на световно ниво, а задълбочеността на 

познанията им е невероятна. Излъчете тези дебати по 

телевизията и спуснете мост на познание и толерантност 

към народите на Европа и Америка. На онези, които 

представят най-последователна аргументация, би следвало 

да се предложат постове, които да им позволят да пътуват 

и говорят пред света, като истинския глас на исляма срещу 

потисничеството и извращенията на сектантството на 

ИДИЛ. 

В социалните медии трябва да подбираме 

аргументи и да въвлечем в дебата феновете на 

терористите, апологетите им и от друга страна, 

юридически представители на традиционния ислям и 

учени, които да дискутират еретичните промени, които 

ИДИЛ иска да наложи на исляма и нелегитимността на 

масовите убийства и самоубийства в рамките на тази 

религия. Целта на дискусиите и публичната дипломация е 

да се осъди и опозори подкрепата за ИДИЛ на улично 
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ниво из целия свят. Заобикалящият ги свят трябва да гледа 

на идеологията на ИДИЛ като на радиоактивна. 

Що се отнася до всички приказки за използването 

на остър език и обиди за накърняване престижа на ИДИЛ, 

изглежда съществува определен техен имидж, който искат 

да запазят. Има някои думи, които те действително 

ненавиждат. Арабският акроним ДАЕШ всъщност не ги 

притеснява особено, но опитайте да ги наречете с името на 

първата арабска секта, против която проповядвал 

пророкът Мохамед, и те ще се разстроят. В аудио запис на 

Рамадан от началото на 2015 г. терористите демонстрират 

учудваща чувствителност относно твърдения, че са не 

ислямски и са подобни на хариджитите. Говорителят на 

ИДИЛ Ал-Аднани отделя от времето на проповедта си, 

посветена на избиването на всичките им врагове, за да 

направи удивително признание. Той се обръща директно 

към Бог, за да се оплаче за лошата дума, с която са 

наречени: „О, Аллах, справи се с всеки, който твърди, че 

кръвта на муджахидун, които се бият в твоето име, е 

халал, и който е повел война срещу тях, под претекста че 

били хариджити“. Очевидно тези обиди ги засягат74. 

Трябва да си зададем следния въпрос: дали имаме 

повече сърце, отколкото омраза? Дали сме на правилната 

страна, дали САЩ наистина са авангард на свободата, 

въплъщение на независимостта и справедливостта в 

развиващия се свят? 

+ Да спечелиш сърцата и умовете на хората по 

време на война, е доказано по-трудно от спечелването 

на която и да било военна битка. 

Ръководството на ИДИЛ не само разбира нашите 

правила, но изучава политическите ни системи, 

ограниченията им, процесите и поведението. Те ревностно 

следят западните новинарски медии и наблюдават 
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вътрешните противоречия, след което се възползват от 

тях. В книгата си „Управление на варварството“ Абу 

Бакр Наджи парафразира думите на един политолог: 

+ “Една-единствена политическа грешка води до 

резултат, който е по-лош от сто военни грешки“. 

От ИДИЛ също са уязвими към политически 

грешки и именно поведението им спрямо тези дейности 

трябва да бъде мерилото за успеха. Не обръщайте 

внимание на световните социологически проучвания и 

интервютата с членове на ИДИЛ, просто наблюдавайте 

как се държат те в киберпространството. Ако са 

принудени да дават обяснения, да нападат враговете си с 

още повече хули, да назовават индивиди по име, тогава 

явно са претърпели отрицателно въздействие. 

Една полицейска държава никога няма да свали 

гарда си, що се отнася до контрола на информация, но 

подобно на Хитлер в бункера, когато се чува трясъкът на 

бомбите, тирадите започват да стават все по-

неуравновесени. 

Допълнителен метод за спиране разпространението 

на заразата е предоставен от самата „Ал-Кайда“. Те се 

боят да не им излезе име на отговорни за „неоправдани“ 

зверства. Това може би не изглежда толкова отблъскващо 

в очите на ИДИЛ, които се наслаждават на извънредни 

начини на умъртвяване, но като организация също 

отхвърлят негативната публичност. През 2006 г. един от 

водачите на „Ал-Кайда“ предупреждава, че публичното 

порицаване на лидерите и обикновените войници, както и 

публикуването на отрицателни свидетелства от членове, 

които са напуснали организацията, са оказали 

опустошителен ефект върху привържениците ѝ. Страхуват 

се също така от определянето им за вероотстъпници и 

опозоряването им за убийство на деца75. 
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По същия начин, по който фенове на ИДИЛ 

проследяват вражески войници или дипломати и 

публикуват адресите им, за да бъдат нападнати, т.нар. 

доксинг, ние също можем да създадем глобална кампания, 

за публично разобличаване на хора, които са се 

присъединили към сектата и са заминали за халифата. Без 

значение от коя страна са, общностите, от които идват, 

трябва да знаят кой се сражава срещу тях и да имат 

възможност да споделят отвращението си в международна 

платформа. 

Нова Сирия – ключът на успеха! 

Най-болезнените уроци, научени от войната в Ирак, 

произтичат от факта, че ръководството на САЩ никога не 

направи план за следвоенно стабилизиране. Разрушаването 

на инфраструктурата, разпускането на армията, изгарянето 

на целия исторически архив на Баасистката партия, отказът 

да се признае бунтовническото движение и отхвърлянето 

на всеки, който говори арабски или е експерт – всичко това 

трябва да се запечата в съзнанието ни и никога повече да не 

се повтаря. Което ще рече, че трябва да има политически и 

дипломатически ангажимент спрямо Близкия изток. 

Въпреки че Съединените щати подкрепят Временното 

сирийско правителство, създадено през 2013 г., а Русия 

подкрепят правителството на Башар Асад, то всеки сириец 

по света – както бежанците, така и тези в страната – трябва 

да бъде помолен да помогне за създаването на задълбочен 

подробен политически и хуманитарен план за вътрешна 

стабилност, сигурност и връщане на бежанците по 

домовете им. 

В момента сирийският народ страда притиснат в 

менгемето на терористичните организации и Великите 

сили. Преди войната населението възлиза на 22 милиона 

души, от над  300 хиляди загиват в гражданската война. По 

данни на ООН само в Близкия изток има регистрирани 5 

милиона бежанци, като 53% от всички бежанци в Европа са 

сирийци. В Турция живеят почти 3 милиона бежанци, а 8 
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милиона са претърпели вътрешни изселвания заради 

военните действия76. 

Гражданите понасят големи страдания по време на 

войната през последните години. Те са напълно наясно 

какво се е случило, какво е разрушено, какво е останало и 

какво може да бъде бъдещето. Вместо да бъдат третирани 

като чума, нападнала Европа и Америка, ние трябва да ги 

приветстваме като бъдещето на Сирия. Трябва да насърчим 

бъдещите лидери, които ще се образоват в Европа и на 

Запад, а защо не и в България. 

+ Представяте ли си потенциалния бонус, след 

войната да се окаже, че новия Асад е завършил 

Софийския университет?! 

Най-големият страх и на терористичните 

групировки е този от демократично управление въз основа 

на информиран електорат. Новия ред в Сирия трябва да 

подкрепя върховенството на закона, образованието, 

стабилността и здравеопазването и да се съсредоточи 

върху възстановяването на електрозахранването, 

водоснабдяването, канализацията и търговията. Сирия 

трябва да започне да пази правата на малцинствата и 

осигури справедливо управление. Трябва да бъде 

изработен и гарантиран специален защитен статут да 

кюрдите, друзите, туркмените и алауитите, което може би 

ще стане чрез частични автономии. Ако настоящото 

правителство не овладее страната вероятно ще се отиде 

към създаване на конфедерация. 

За да бъде победен ИДИЛ в тази територия трябва 

да има ред и силни въоръжени сили. Сирийските 

въоръжени сили трябва да бъдат силни, но точно тук е 

един от основните неразрешими проблеми на страната. 

Русия въоръжава и обучава армията на Асад, а САЩ и 

Саудитска Арабия въоръжават армия анти Асад. По 
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средата се намесва ИДИЛ, която освен, че има армия и 

плаща с 500 долара повече от колкото на която и да е 

бунтовническа армия77. 

Същата грешка беше допусната в Либия. Когато 

гражданската война свърши, единствената възможна 

работа беше във въоръжените групи – нацията така и не 

сформира обединена армия заради ниското заплащане там. 

Чието и да е бъдещото Сирийско правителство, то трябва 

да има финансиране с възможност за заплати на световно 

равнище, за да се свърши мръсната работа, с която 

американската армия няма да се заеме. Семействата на 

тези войници трябва да са подсигурени и да получат 

обезщетения, на които да завиждат в Близкия изток. 

Както видяхме в Либия, Ирак и Йемен, въпреки 

най- добрите намерения, военните подразделения не 

успяват да се сплотят, тъй като заплатите са орязани и не 

се подсигурява лидерство, жизнена подкрепа, семейна 

подкрепа или здравеопазване. Въпросната армия трябва да 

отговаря на две изисквания – воините ѝ не трябва да 

дезертират и трябва да са абсолютно посветени на идеята 

за възстановяване на държавата. Трябва да разполагат с 

най-доброто оръжие, подготовка и отдаденост да победят 

всеки, който се изправи на пътя им. 

През 2011 всичко това е било предложено на Либия 

и въпреки обещаните 160 милиарда долара те отказват, 

защото не искат да имат фаворити от нито една 

групировка или племе. В резултат въоръжените групи 

завладяват военните бази и ги превръщат в рай за пирати, 

трафиканти на хора и полеви командири78. 

Освен Сирия трябва да се възстановят също Либия 

и Йемен. Колкото по-проспериращи са тези страни, 

толкова по-добре ще бъде за Арабския полуостров. Това е 

една от основните предпоставки за премахване на 
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радикализма. Ако богатите арабски държави пропуснат 

този шанс, то тогава те са следващите, които ще минат под 

ножа на радикализацията, и парите им няма да ги спасят! 

Хуманитарните и медицинските нужди в Сирия 

далеч ще засенчат всички възможни военни мисии. 

Обединените нации, международният Червен полумесец и 

другите хуманитарни организации следва да се подготвят 

да поемат смазващата отговорност по оказване подкрепа 

на сирийския Червен полумесец за предотвратяването на 

следвоенна хуманитарна катастрофа. Затова от сега 

десетки хиляди сирийци трябва бъдат обучени за 

извършване на хуманитарни и медицински услуги, които 

да помагат на милионите пръснати по света хора в 

домовете им. 

Служителите и работници отговарящи за 

поддръжката на националната инфраструктура, армията, 

държавната администрация, образователната система, 

работниците с незаменими умения трябва да бъдат 

подготвени, като част от сирийската национална 

възстановителна група в очакване да се завърнат и да 

започнат работа, щом политическата ситуация го 

позволява. 

След затихване на бойните действия в Сирия е 

необходимо да се проведе мироопазваща мисия с мандата 

на ООН, но така че да не си противоречи със силите на 

Асад. Тази мисия трябва да е съставена от останалите 

арабски страни с подкрепата на западната авиация, за да се 

види, че митът за „Армията от Рим“ няма да се изпълни. 

Една от първите задачи ще бъде страната и населението да 

се разоръжат от оръжия и взривни военни остатъци. Един 

от начините да се сведе притежанието на оръжие до 

минимум е прилагането на реалистични програми по 

изкупуване на оръжие, при които се заплаща най-висока 

цена дори за най-обикновена пушка, пистолет или 

боеприпаси, независимо от количеството им и без 

задаване на въпроси. 
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Трябва да се сключат договори с компании за 

утилизация и обезвреждане на не експлодирали 

артилерийски снаряд. Само за тази работа може да бъдат 

наети десетки хиляди сирийци. Трябва да се възстановява 

петролната индустрия. Всички бежанци следва да получат 

правото да се завърнат по домовете си в мир и стабилност. 

Мюсюлманският свят не трябва да губи най-

добрите си ислямски традиции, за да се бори с тази секта. 

Много страни полагат огромни усилия да 

„препрограмират“ джихадистите, да ги върнат към исляма 

посредством духовно напътстване и да идентифицират 

празнините в сектантската идеология. Да накараш 

сектанта да се бои за светостта на душата си, е най-

доброто оръжие, с което разполагаме. Въпреки това, 

докато мюсюлманският свят не произнесе ултиматум: под 

формата на фатва, култът към джихад не е особено 

застрашен79. 

Висшето мюсюлманско духовенство трябва да 

обяви членовете на сектата ИДИЛ и всички като нея,  за 

заплаха за исляма, на които не бива да се оказва никаква 

помощ нито подкрепа. Само при положение че ислямът 

открито ги обяви за врагове на вярващите, само тогава има 

минимален шанс членовете им да изпитат духовен страх и 

търсене на душите си. Мюсюлманите се колебаят да 

заявят, че става дума за вероотстъпничество, за да се 

избегне опасността „действие в името на Бог“, но могат да 

се съгласят, че поведението на ИДИЛ е нехуманно – и 

може би без божията воля то е сектантство на злото. 

Ислямските секти в миналото са разгромени от 

мюсюлманския свят. Целият експеримент на ИДИЛ може 

да се изпари за миг, ако мюсюлманският свят започне да 

приема, че това извращение е достатъчна обида за исляма. 

Дори включването на думата „секта“ в дебата ще бъде 

радикално начало. Мюсюлманите вече знаят, че тези хора 

 
79 Пак там 
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директно оспорват думите на Бог и на пророка Мохамед. 

В Индия 70 хиляди имами и учени подписаха фатва, която 

казва, че ИДИЛ, „Ал-Кайда“ и талибаните са врагове на 

исляма. Това послание трябва да се повтори по целия свят 

и да се извика с мегафон по улиците80. 

На терористите трябва да се даде шанс да се покаят 

или в противен случай почти 2 милиарда истински 

вярващи ще са принудени да се изправят срещу 70 хиляди 

религиозни психопати в световен джихад. Като сектанти, 

те са организационно имунизирани срещу външни 

влияния, но ако устоят на зова да се върнат към исляма, 

ще са получили своя шанс и може би действително ще 

бъдат наречени „вероотстъпници“. ИДИЛ определя с тази 

дума на практика всеки мюсюлманин по света, може би е 

дошло време и те да започнат да страдат от значението ѝ.  

 
80 Пак там 
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