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Позиция

Проф. дфн  
Георги Каприев

Ще започна с една кон-
кретна история. История-
та на Мансур Диуф, който 
пристига от африканското си 
отечество през 1980, полу-
чава статут на политически 
бежанец (какъвто той и сега 
притежава) и се установява 
в България, която по този 
начин го спасява от смърт-
на заплаха. Диуф следва тук, 
завършва с впечатляващ ус-
пех философия и не просто 
решава да остане в Бълга-
рия, но и я приема като своя 
втора родина. Той определя 
сам себе си като българин и 
за този си патриотизъм си е 
навличал даже неприятно-
сти от свои сънародници или 
представители на религията 
си. За всичките тези години 
той е напускал страната само 
веднъж, и то за броени дни, 

колкото да отиде на хаджи-
лък - въпрос не просто на 
чест, но и на дълг за всеки 
благочестив мюсюлманин. 

Да, Диуф изповядва ис-
ляма, той е ревностно вяр-
ващ. Не само не крие това, 
но даже го демонстрира 
безобидно, например чрез 
облеклото си, което – съче-
тано с телесния му цвят и 

неизменната му широка ус-
мивка – от години го прави 
една от лесно забележими-
те атракции по софийските 
улици. Ревностното следване 
на исляма означава за него 
стриктно придържане към 
моралните и ритуалните по-
вели на Корана. 

Политическото му ми-
слене – защото работата на 
един философ е да мисли – 
се основава на демократич-
ните принципи, задавани от 
свещената книга на исляма, 
и отричане на екстремистки-
те псевдоизводи, извличани 
пак оттам. Неговите текстове 
заявяват еднозначно тъкмо 
това. Все така еднозначно е и 
отношението му към другите 
религии и в частност към 
християнството. То е толе-
рантно, търсещо диалог, до-
колкото обратното застава в 
основата на всеки фундамен-
тализъм, така гласи неговата 

Производство на тероризъм 
– един успешен подход

Проф. Георги Каприев,  ръководител 
на катедра “История на философията” 
във Философския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски”, е  роден през 1960 г. 
в Бургас. През 1991 защитава дисерта-
ция по философия, хабилитира се през 
1995, професор е от 2002 г. Преподава-
тел е по история на средновековната 
философия. Президент на комисията 
“Византийска философия” на Междуна-
родното общество за изследване на сред-
новековната философия (Лувен). Съизда-
тел на алманаха “Архив за средновековна 
философия и култура” и преводната по-
редица Bibliotheca christiana. Автор е на 

15 книги по средновековна и християнска 
философия, сред които „Аврелий Авгу-
стин”, „История и метафизика”, Homo 
spiritualis, „Механика срещу символика”, 
„Истината според учението на Анселм 
от Кентърбъри”, „Аргументът на Ан-
селм от Кентърбъри и онтологическото 
доказателство”, ...ipsa vita et veritas. Der 
‘ontologische Gottesbeweis’ und die Ideenwelt 
Anselms von Canterbury, „Анселм от Кен-
търбъри”, Byzantica minora и др.  

Специализирал е многократно в Кьолн 
и Париж с подкрепата на фондациите 
ДААД, “Александър фон Хумболт”, “Андрю 
Мелън”.
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теза. Достатъчно съм специ-
ализиран в тази област, та 
да мога да свидетелствам от 
личен опит за нейната ус-
тойчивост, дълбочина и про-
мисленост.

Най-неочаквано на 20 
март 2007 г. Диуф е аресту-
ван и въдворен в специалния 
дом за временно настанява-
не на чужденци в Бусманци, 
който за неспециализирано-
то око, каквото е например 
моето, си е затвор, макар 
по статут да не е. Все пак в 
него са „приютени” хора, не-
извършили престъпление. 
Причината за задържането 
би могла да звучи смехот-
ворно, ако следствията не 
вещаеха и евентуален дра-
матичен развой. Диуф бил 
събудил съмнения в терорис-
тична активност или поми-
сли (така и не става ясно), в 
изповядване на краен ислям 
и осъществяване на нерегла-
ментирана проповедническа 
дейност (каквото и да значи 
това). Накратко – той е запо-
дозрян като опасен за наци-
оналната сигурност и се иска 
експулсирането му. Така той 
се превръща в политически 
затворник в страната, спа-
сила го от политическо пре-
следване.

На 28 юни 2007 г. Адми-
нистративният съд в София 
отменя мярката му за неот-
клонение. Въпреки това и 
въпреки дадените за него га-
ранции той и днес, в начало-
то на септември, продължа-
ва да е неотклонно в много 
специализирания дом. За 24 
октомври 2007 е насрочено 
(разбира се, затворено, се-
кретно) дело, в което съдът 
трябва да се произнесе от-
носно експулсирането му. 
Официално обвинение сре-
щу него, естествено, няма, 

затова пък има серия от хи-
потетични твърдения, пред-
положения и догадки за не-
гови прояви или контакти, 
включително с лица, за ко-
ито няма категорични данни 
за противозаконна активност 
и дори с такива, за които по 
съдебен ред е доказано, че 
нямат нищо общо с припис-
ваната им дейност. Това е 
накратко конкретната лична 
история. 

За нормалния българ-
ски гражданин остава само 
да се чуди и мае защо хора 
като Диуф следва да бъдат 
подлагани на всичко това и 
откъде накъде те започват 
да се тълкуват като „опас-
ни за националната сигур-
ност”. Чуденето става двой-
но по-голямо върху фона 
на данни, че през страната 
официално или около-офи-
циално са преминавали 
действащи представители 

на действителни терорис-
тични структури, които 
обаче не са били третирани 
по този начин. Разбира се, 
те притежават убедителни 
количества средства, доку-
менти, контакти, канали.

Остава да се питаме: дос-
татъчно условие ли е да си 
чужденец, мюсюлманин, 
чернокож, беден, интели-
гентен и лишен от влиятел-
ни контакти, за да влезеш 
в групата човеци, на които 
е отредено да запълват гра-
фата „резултати от борбата с 
международния тероризъм” 
из докладите на съответните 
служби? И запълвайки тези 
графи, да застанат лице в 
лице с опасността да загубят 
живота си буквално или оба-
че в един много жесток пре-
носен смисъл – озовавайки 
се на сравнително напред-
нала възраст в непозната им 
страна, много често лишени 

“ Остава да се питаме: достатъчно ус-
ловие ли е да си чужденец, мюсюлма-
нин, чернокож, беден, интелигентен 

и лишен от влиятелни контакти, за да 
влезеш в групата човеци, на които е от-
редено да запълват графата „резултати 
от борбата с международния тероризъм” 
из докладите на съответните служби? 
И запълвайки тези графи, да застанат 
лице в лице с опасността да загубят жи-
вота си буквално или обаче в един много 
жесток преносен смисъл – озовавайки се 
на сравнително напреднала възраст в не-
позната им страна, много често лишени 
от средства и от придобитите тук ди-
пломи и документи.
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от средства и от придобитите 
тук дипломи и документи.

Посветените знаят, че 
историята на Диуф не е ня-
какво екзотично изключе-
ние, напротив, тя е по-скоро 
стандартна, валидна за де-
сетки чужденци, пребивава-
щи в България и непрестъп-
ващи нейните закони. Нима 
всички те действително са  
„опасни за националната си-
гурност” и наистина ли биха 
могли да предизвикат теро-
ристични актове в страната? 
Колкото и да е парадоксално, 
да. Макар и по един абсурд-
ен начин.

Съвсем схематично ка-
зано, това би могло да из-
глежда така. Зачестяването 
на експулсирания въз осно-
вата на религиозна принад-

лежност и „дълго стоене в 
джамията”, на интерпрети-
рането на беседи там като 
„нерегламентирана про-
поведническа дейност” и 
подобни аргументи съвсем 
естествено би привлякло 
вниманието на правоза-
щитните организации в 
ислямския свят и извън 
него. Все пак става дума 
за инкриминиране на ре-
лигиозна принадлежност. 
Тяхното внимание пък като 
нищо е в състояние да раз-
вие интерес в структури, 
„защитаващи” исляма по 
насилствен начин. Тогава 
съответните служби за бор-
ба с тероризма могат да се 
окажат и щастливи, че най-
сетне имат реален, а не из-
обретен обект за действи-
ята си. Много дълбоко се 
съмнявам обаче, че редо-
вите български граждани 
ще се изпълнят с щастие от 
точно такова развитие на 
нещата.    

“ Съвсем схематично казано, това би 
могло да изглежда така. Зачестява-
нето на експулсирания въз основата 

на религиозна принадлежност и „дълго 
стоене в джамията”, на интерпретира-
нето на беседи там като „нерегламенти-
рана проповедническа дейност” и подобни 
аргументи съвсем естествено би привляк-
ло вниманието на правозащитните ор-
ганизации в ислямския свят и извън него. 
Все пак става дума за инкриминиране на 
религиозна принадлежност. Тяхното вни-
мание пък като нищо е в състояние да раз-
вие интерес в структури, „защитаващи” 
исляма по насилствен начин. Тогава съ-
ответните служби за борба с тероризма 
могат да се окажат и щастливи, че най-
сетне имат реален, а не изобретен обект 
за действията си.

Крис Марс, “Прогонване на разума”
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„Вярвам в езика на диалога”
Митрополит АТАЛЛАХ ХАННА, глава на митрополията в Севас-
тия, официален говорител на православната църква в Ерусалим 
и свещените земи, отговаря на въпроси за  отношенията между 
църквата и „Хамас”, за палестинския проблем, за „фалшивите 
християни” и „фалшивите мюсюлмани”.

Митрополит Аталлах Ханна, гла-
ва на митрополията в Севастия, офи-
циален говорител на православната 
църква в Ерусалим и свещените земи, 
е роден през 1965 г. в с. Ал Рама (Ал 
Джалил – Галилея), където завършва 
първоначално, основно и средно обра-
зование, а след това  постъпва в цър-
ковното училище на митрополията 
в Ерусалим.

През 1983 г. постъпва в Теологиче-
ския факултет към Университета в 
Солун – Гърция. Завършва го с отли-
чие и продължава в Теологическата 
академия. Магистър и доктор в съ-
щия университет.

През 1991 г. е  назначен за све-
щеник в църквата „Възкресение” в 
Ерусалим. Покойният патриарх Те-
одорос Първи му дава първа степен 
архимандрит и го назначава за от-
говорник на арабския сектор на Из-
точноправославната патриаршия 
в Ерусалим и официален говорител 
за Ерусалим и свещените земи, как-
то и за свещеник в православните 
църкви.

На 24 ноември 2005 г. Светият си-
нод на Източноправославната пат-
риаршия на Ерусалим, възглавявана 
от патриарх  Теофилос Трети, изби-
ра единогласно и назначава архиманд-
рит Аталлах Ханна за митрополит 
и му дава сан глава на митрополия-
та в Севастия.

Генерален секретар и секретар на 
Гражданско-клерикалния смесен съ-
вет на Източноправославната пат-
риаршия в Ерусалим.

Аталлах Ханна е професор по хрис-
тиянско религиозно образование в 
школата „Марматри” в Ерусалим, 
където работи в течение на пет го-
дини. Преподава също така христи-
янско религиозно образование в тече-
ние на десет години в православното 
училище в Рамле и в Арабския педаго-
гически факултет в Хайфа. Избран е 
за професор по история на църквата, 
арабската цивилизация и образова-
ние в Арабския педагогически факул-
тет в Хайфа, където работи седем 
години.

Основава Движението на право-
славната младеж в свещените земи. 
Смятан е за духовен баща на много 
девойки християнки в Палестина.

Автор е на редица произведения,  
публикувал е многобройни статии 
и проучвания в редица местни и све-
товни вестници и списания.

Митрополит Аталлах Ханна е ак-
тивен и ефективен участник в све-
товното, регионалното и местното 
светско движение, където съдейст-
ва по проблемите на диалога между 
всички християнски църкви и сближе-
нието между тях. Активен участ-
ник е в християнско-мюсюлманския 
диалог.



�

Религия и политика

Въпрос: Мир вам! Бих искал 
да запитам докъде достига съ-
трудничеството между църк-
вата, духовенството и самия 
отец и движението “Хамас”?

 Отговор: В отговор на този 
въпрос казвам, че ние имаме 
добри контакти с всички поли-
тически палестински отряди, 
включително и с движението 
“Хамас”. Винаги се срещаме с 
всички известни ръководства 
на палестинските отряди без 
изключение, защото се стре-
мим към единство и сближа-
ване между палестинските 
политически партии, особено 
през този критичен историче-
ски период, в който всички ние 
имаме нужда от продължаване 
на сътрудничеството, коорди-
нация и съвместна дейност.

Аз се срещам винаги с бра-
тята ни от “Хамас” във и извън 
страната. Специално спомена-
вам, че когато бях арестуван и 
подложен на враждебни дейст-
вия, с мен се свързаха голям 
брой отговорни лица от “Ха-
мас” както в страната, така и 
извън нея.

С една дума, ние имаме до-
бри връзки с “Хамас”, ние сме 
открити за всички. Вярваме в 
езика на диалога, разговаряме 
с всички, свързваме се с всички, 
другите разговарят с нас, свърз-
ват се с нас. Ние имаме интерес 
от такива контакти, държим 
тази връзка да бъде постоянна.

В.: Как така един памет-
ник на Буда може да предиз-
вика цялото световно едино-
гласие за забрана на неговото 
разрушаване, а в същото вре-
ме подобно движение няма за 
Църквата на люлката, този 
скъпоценен паметник на църк-
вата на Дева Мария?

Отг.: И ние си зададохме 
този въпрос. Когато Църква-
та на люлката бе обкръжена, 
ние се сблъскахме с ужасява-
що световно мълчание. Питах 
колегите си от християнските 

православни църкви защо све-
тът се раздвижи, когато разру-
шиха паметниците на Буда, и 
защо замълча, когато Люлката 
бе обкръжена и заплашена от 
разрушение.

“ ...ние сме открити за всички. Вярва-
ме в езика на диалога, разговаряме с 
всички, свързваме се с всички, други-

те разговарят с нас, свързват се с нас. 
Ние имаме интерес от такива контакти, 
държим тази връзка да бъде постоянна.
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Това показва, че няма хрис-
тиянски свят. Има Запад, къ-
дето има християнство, но има 
и антихристиянски и нехрис-
тиянски тенденции. Станало-
то при Люлката показа много 
фалшиви убеждения и изясни 
много истини. То показа, че 
световният ционизъм господ-
ства в много световни учрежде-
ния, включително в християн-
ството, и не е необходимо то да 
се смята над всичко.

Има някои християнски уч-
реждения, които се намират 
под ционистко влияние. 
Ционизмът иска да ги 
ликвидира, да въздейст-
ва върху позициите им, 
върху убежденията им. 
Това, разбира се, не се 
отнася за православна-
та, католическата и ня-
кои англикански араб-
ски църкви. Говорейки, 
аз имам предвид хрис-
тиянските учреждения 
в Съединените щати, а 
те може би съществу-
ват и в други страни по 
света. Тяхната същност 
не е християнска, те са 
взели от християнство-
то само названието, а 
всъщност са омагьосани 
оръдия в служба на ци-
онистките програми.

Предварително ис-
кам да предупредя братята ни 
в пълната си убеденост, че не 
всички общества, наричащи себе 
си християнски, са християнски. 
Както има фалшиви мюсюлма-
ни, така има и фалшиви христи-
яни, както има мюсюлмани без 
никаква връзка с исляма, така 
има и християни без никаква 
връзка с християнството. Имен-
но те мълчаха, когато бе обкръ-
жена Люлката. Те заговорничат 
срещу църквата и застават на 
страната на окупаторите и тех-
ния терор. Тези ционистски дю-

кянчета са омагьосани да служат 
на окупацията, те нямат никаква 
връзка с християнството. Когато 
църквата бе обкръжена, ние чу-
вахме само отделни гласове тук 
и там.

Аз твърдя, че тези групи са 
продължение на кръстоносците 
и на европейските кампании, 
които някога се опитваха да 
изтръгнат източните христия-
ни – арабите, от тяхната само-
личност, корени и принадлеж-
ност. Ето че и днес виждаме, 
че кръстоносните кампании, 

които е по-правилно да нари-
чаме европейски, защото ня-
мат нищо общо - нито близко, 
нито далечно - с кръста, про-
дължават със своите злостни 
нападки, целящи придаване на 
западняшко лице на христия-
ните, на техните наследствени 
корени, самоличност и следо-
вателно изтръгването им от 
тяхната арабска същност, на-
ционалност, от връзката им с 
арабската цивилизация в двете 
й лица – християнското и мю-
сюлманското.

Именно поради това се на-
лага да поясня, че и днес има 
такива, които използват хрис-
тиянската идея по света, но са 
всъщност врагове на християн-
ството. Тази земя си има свои 
жители, свое наследство и ци-
вилизация!

В.: Свети отче, какви пози-
ции защитава християнски-
ят свят в Палестина? Каква 
е вашата роля за диалога в 
християнския свят?

Отг.: Говорих по тази 
тема при предишния ви 
въпрос. Но потвърждавам, 
че няма определена един-
на християнска позиция 
по отношение на онова, 
което става в Палестина. 
Защото има много хрис-
тиянски направления. 
Има църкви на християни 
и католици, но в Съедине-
ните щати и другаде има 
множество групи, нарича-
щи се християнски, обаче 
ние се съмняваме в тяхно-
то християнство, в тяхна-
та принадлежност.

Поради това не мога 
да кажа, че има единна 
позиция по палестинска-
та кауза. Може би има 
различия, разногласия в 
гледните точки, но има и 

общи знаменатели. Има много 
моменти, върху които църквите 
имат съгласие. Колкото до раз-
личията, отнасящи се за палес-
тинския проблем, съществува 
едно почти цялостно едино-
гласие на всички православни, 
католически и англикански 
църкви, че е необходимо корен-
но решение на палестинския 
въпрос, има световни църкви, 
които служат на палестин-
ската кауза и я подкрепят в 
тези тежки условия.

Може да се каже, че макар 

“ Предварително искам 
да предупредя братя-
та ни в пълната си 

убеденост, че не всички 
общества, наричащи себе 
си християнски, са хрис-
тиянски. Както има фал-
шиви мюсюлмани, така 
има и фалшиви християни, 
както има мюсюлмани без 
никаква връзка с исляма, 
така има и християни без 
никаква връзка с христи-
янството. 
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да има различия и разтогласия 
между една или друга църква, 
на едно или друго място, съ-
ществува единна християнска 
позиция в подкрепа на палес-
тинската кауза и палестинския 
народ.

Църквата в арабския Маш-
рек, църквата в Палестина и в 
арабското отечество, тази църк-
ва не заявява, че е солидарна с 
палестинския народ или че му 
симпатизира, защото ние смя-
таме, че мъките на палестин-
ския народ са и нейни мъки. Не 
казваме, че нашата православна 
църква симпатизира или под-
крепя – тя е просто част от тази 
мъка. Това е принципът, върху 
който са единни всички църкви 
в Ерусалим. Ние се стремим да 
бъдем посланици на палестин-
ския народ и неговата кауза на-
всякъде, където отиваме. Ние 
посрещаме  и делегации, идва-
щи отвън, а когато посещаваме 
света, обясняваме онова, което 
става тук, защото държим да 
говорим на света за болките на 
нашия народ.

Нашите стремежи са да жи-
веем в условия на свобода, неза-
висимост и достойнство в една 
независима палестинска дър-
жава със столица Ерусалим.

Ние сме се посветили с всич-

ки наши институции в служба 
на човека, който живее тук. 
Именно палестинският граж-
данин е нашият човек. Ние сме 
палестинци, ние принадлежим 
към този народ и служим на 
справедливата му кауза.

В.: Дали Ваше Високопреос-
вещенство  изхожда в борбата 
срещу ционизма от полити-
чески или религиозни мотиви? 
Ако те са политически – дали 
църквата е предприела мерки, 
които да поправят каноните, 
твърдящи, че Иисус щял да 
слезе на земята след изгражда-
нето на еврейската държава?

Отг.: Първо. Когато говорим 
за палестинска кауза, ние не го-
ворим за политически мотиви. 
Ние не сме политици. Ние го-
ворим на света за палестинска-
та кауза от религиозна гледна 
точка, защото нашата христи-
янска вяра, нашите убеждения 
ни призовават да говорим ис-
тината. Иисус е отправил пос-
лание към човечеството, към 
вярващите в него да бъдат на 
страната на безпомощните, ра-
нените, страдащите и измъче-
ните. Службата ни на палестин-
ския народ съвпада с каузата на 
Месията.

Това от една страна.  От 
друга - кой твърди, че палес-
тинската кауза е само полити-
ческа? Грешно е да се твърди, 
че тя е само политическа. Не 
отричаме, че тя е и политиче-
ска, но преди да е политическа, 
тя е хуманитарна и нравствена. 
Когато хората са гонени, когато 
умират деца, когато гонят хиля-
ди чеда на нашия народ, когато 
в Палестина има битова ката-
строфа – това не е само поли-
тически аспект, това е човеш-
ки, хуманитарен аспект, всичко 
това е свързано с достойнството 
на човека.

Когато се засягат животът и 

“ Не казваме, че нашата православна 
църква симпатизира или подкрепя 
– тя е просто част от тази мъка. 

Това е принципът, върху който са единни 
всички църкви в Ерусалим. Ние се стре-
мим да бъдем посланици на палестинския 
народ и неговата кауза навсякъде, къде-
то отиваме. Ние посрещаме  и делегации, 
идващи отвън, а когато посещаваме све-
та, обясняваме онова, което става тук, 
защото държим да говорим на света за 
болките на нашия народ.

“  ...Кой твърди, че палестинската ка-
уза е само политическа? Грешно е да 
се твърди, че тя е само политическа. 

Не отричаме, че тя е и политическа, но 
преди да е политическа, тя е хуманитар-
на и нравствена. Когато хората са гоне-
ни, когато умират деца, когато гонят 
хиляди чеда на нашия народ, когато в Па-
лестина има битова катастрофа – това 
не е само политически аспект, това е чо-
вешки, хуманитарен аспект, всичко това 
е свързано с достойнството на човека.
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достойнството на човека, това 
всъщност е убеждение, то е в 
служба на човека, за да живее 
той своя живот с вяра. А кога-
то е измъчван, ние трябва да 
бъдем на негова страна, да му 
помагаме. Съществуват грани-
ци на човешката нравственост, 
арабски и палестински грани-
ци, християнски граници. Има 
палестински християни, които 
страдат от окупацията. Има све-
тини, заплашени и застрашени 
от окупацията.

Ние отхвърляме ционистки-
те анализи на свещените книги 
и на християнството, защото те 
откъсват цитати, които обяс-
няват и анализират както им 
е угодно, оправдавайки собст-
вените си нарушения. Ние от-
хвърляме ционистките анали-
зи за свещените писания, те са 
фалшификация на фактите и 
са във вреда на свещеното пи-
сание.

Палестина беше окупира-
на и колонизирана съгласно 
Балфуровия завет, а не според 
Божия завет. Ние отхвърляме 
ционистките претексти, с ко-
ито те оправдават окупацията 
си, защото тя е в противоречие 
с указанията и духа на Светото 
писание.

В.: Смятате ли, че опас-
ност заплашва палестинците 
християни поради непрекъс-
натата им емиграция? При-
тежавате ли цифри за броя 
на християните, намиращи 
се сега в Палестина? Не смя-
тате ли, че тази емиграция 
може да предизвика демограф-
ски, културен, социален и по-
литически вакуум?

Отг.: Факторът християнска 
емиграция е много сериозен. 
Броят на християните опасно 
намалява. Техният процент в 
Палестина сега е 1,5. Ако тази 

емиграция продължава, не дай 
Боже, ще дойде ден, когато ще 
казваме, че тук някога са жи-
вели и християни! Това ние не 
искаме, не желаем то да стане!

Основна причина за много 
опасния спад на броя на хрис-
тияните са условията, в които 
живеят хората при окупация-
та след 1948 г. та до ден дне-
шен. Мъките на окупацията, 
нейните последствия върху 
жизнения, икономическия и 
социалния стандарт на хората 
застави мнозина да напуснат 
тази страна или в стремежа си 
да осигурят парче хляб за себе 
си и за децата си да мислят за 
емиграция. Но това не значи, 
че онези, които са емигрирали, 
са само християни. Емигрирали 
са и мюсюлмани. Обаче послед-
ствията са по-видими за хрис-
тияните, защото те са по-малко 
и последствията се проявяват 
по-забележимо върху тях.

Емиграцията е много опасен 
феномен. Трябва да му се про-

тивопоставяме, да му се съпро-
тивляваме с патриотизъм, съз-
нание, мъдрост и познания за 
неговите тежки резултати. Тази 
земя е свещена за християните. 
Иисус Христос е роден във Ви-
тлеем, живял е в Ерусалим, в 
Назарет, прекосявал е Палес-
тина от север до юг, от изток до 
запад.

Намаляването на броя на 
християните е един много се-
риозен фактор. Християнската 
емиграция е нещо, което тер-
зае умовете на християнските 
религиозни ръководства, на 
християнските учреждения, 
както и на националните уч-
реждения. Преди няколко дни 
бях щастлив да чуя един от 
уважаемите шейхове да казва, 
че емиграцията на християни-
те и намаляването на броя им 
в тази страна е нещо, което за-
сяга цивилизацията, нашата 
страна и духовното й лице, за-
щото ние в Палестина се гор-
деем, че отечеството ни е люл-

“ Християнската емиграция е нещо, 
което терзае умовете на христи-
янските религиозни ръководства, на 

християнските учреждения, както и на 
националните учреждения. Преди някол-
ко дни бях щастлив да чуя един от уважа-
емите шейхове да казва, че емиграцията 
на християните и намаляването на броя 
им в тази страна е нещо, което засяга 
цивилизацията, нашата страна и духов-
ното й лице, защото ние в Палестина се 
гордеем, че отечеството ни е люлка на 
християнската религия, мястото, от-
където е потеглило християнството на 
изток и на запад по земята, нещо, което 
прави горди и мюсюлманите, които също 
говорят за Иисус, сина на Мария.
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ка на християнската религия, 
мястото, откъдето е потеглило 
християнството на изток и на 
запад по земята, нещо, което 
прави горди и мюсюлманите, 
които също говорят за Иисус, 
сина на Мария.

Тази цивилизация, към ко-
ято принадлежат и християн-
ството, и ислямът, се изгражда 
върху едни и същи принципи. 
Ако един от тях изчезне, това 
би било голяма загуба. Ние 
упорито се опитваме да леку-
ваме проблема на емиграция-
та. Няма да открия секрет, ако 
кажа, че съществува заговор 
срещу християнското присъст-
вие в тази страна. Имаме нео-
провержими сведения, че съ-
ществува координация между 
силите на окупатора и някои 
чужди посолства да дават об-
лекчения при емиграцията на 
християните, защото присъст-
вието на християнството ги 
притеснява много, защото им 
се иска да покажат пред света, 
че този конфликт е религиозен. 
Обаче истинският конфликт 
е между истината и лъжата, 
между нашественика, който 
окупира със сила нашата земя, 
и арабския палестински народ, 
който иска да възвърне загра-
бената си земя.

Те се дразнят много, когато 
казваме, че има палестински 
християнски светини, че има 
палестински християни. Това 
притеснява окупаторите и ци-
онисткото движение, които ис-
кат да покажат ставащото като 
ислямско-еврейски конфликт. 
А то не е така!

В.: Вярно ли е това, което 
се говори – че вие подкрепяте 
самоубийствените операции? 
Каква е истината за вашата 
позиция по съпротивата сре-
щу Израел?

Отг.: Ние заставаме на стра-
ната на палестинската осво-
бодителна национална борба. 
Подкрепяме законната палес-
тинска национална съпротива 
и я квалифицираме като па-
триотичен дълг. Палестинската 
национална борба има за цел 
освобождение от окупацията. 
Тя не е терор, както твърдят ня-
кои, това е най-свещена и най-
чиста патриотична дейност, 
много повече, отколкото смятат 
онези, които искат да квалифи-
цират тази борба като терор. 
Ние заставаме на страната на 
съпротивата, на страната на па-
лестинската национална борба.

В.: След вашите проучва-
ния за евреите и тяхната ис-
тория мислите ли, че те мо-
гат да приемат справедливо 
мирно решение?

Отг.: Ние правим разлика 
между еврейство и ционизъм. 
Еврейската религия е рели-
гия, с която се различаваме 
от религиозна гледна точка. 
Особено ние в християнство-
то. Между християнство и ев-
рейство съществува истори-
чески религиозен конфликт. 
Но ционисткото движение е 
расистко, противопоставящо 
се на всичко нравствено и 
хуманно, на всичко, което е 
християнско, на всичко, ко-
ето е мюсюлманско и дори 
еврейско!

Мисля, че не е възможно 
да има съвместно същест-
вуване с едно расистко дви-
жение като ционизма. Ис-
тинският проблем, който се 
крие зад това високомерно 
убеждение, е мнението му, 
че със сила ще реализира ко-
ето си иска. Ние казваме, че 
думата истина е по-силна от 
всичко! Кой казва, че ракети-
те и оръжията са по-силни от 

истината? Ние притежаваме 
истината, макар да не при-
тежаваме ракети и снаряди! 
Нашето оръжие е придържа-
нето към нашите светини и 
нашата твърдост!

Мисля, че не бива да из-
бързваме и да приемаме оря-
зани капитулационистки ре-
шения! Ние сме народ, който 
силно желае достойнство, сво-
бода и независимост! Без пъл-
но възстановяване на закон-
ните права на палестинския 
народ в този регион не може 
да има мир и стабилност!

Смятам, че ислямът и 
християнството в тази стра-
на са двата основни водещи 
фактора за укрепване на на-
шата национална принад-
лежност и на връзката ни с 
тази земя. Призовавам мю-
сюлманите да бъдат истин-
ски мюсюлмани и да живеят 
с вярата си. Ние уважаваме 
исляма и неговите чеда! Аз 
лично съм прочел свещения 
Коран няколко пъти. Призо-
вавам и християните да бъ-
дат истински християни!

Проблемът не е в исля-
ма или християнството, 
той е в мюсюлманите и 
християните. Има фал-
шиви мюсюлмани. Има 
фалшиви християни. Има 
мюсюлмани, взели от ис-
ляма само названието. 
Има и християни, взели 
от християнството само 
названието. Ако се вър-
нем просто към корени-
те, ще открием уважение 
на едните към другите и 
взаимна оценка. Макар и 
да имаме различия в дог-
мата, но  ние сме едно в 
принадлежността си към 
единния Бог, към вяра-
та ни в него, в принад-
лежността ни към една и 
съща земя!    
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Д-р Емил Ценков

Американските 
уроци

В последно време темата 
„кой е виновен” за иракска-
та авантюра придоби все по-
нови и сензационни окраски 
в американската и светов-
ната преса. Разкриването на 
неизвестни досега елементи 
от мозайката от бивши или 
дисидентстващи служители 
във Вашингтон обаче не из-
черпва картината. Както чес-
то се случва, от дърветата не 
се вижда гората. Защото го-

лемият въпрос не е толкова 
за персоналната роля на този 
или онзи в администрацията 
на Буш, а за самата система, 
направила възможна без-
дарна и контрапродуктив-
на политика от типа „война 
срещу тероризма”. В това 
отношение най-обективен е 
анализът на шефа на изсле-
дователски център към кор-
порацията РАНД и бивш по-
мощник държавен секретар 
Джеймс Добинс, публикуван 
в последния брой на “Форин 
афеърс” (септември-октом-
ври 2007 г.). Без да подмина-
ва въпроса за персоналните 
вини, неговият акцент е вър-

ху дефектите на американ-
ската демокрация. Изненад-
ващо категоричен е неговият 
извод, че колкото по-нагоре 
в йерархията във Вашингтон 
се върви, толкова по-трудно 
си пробиват път истинските 
професионалисти. И докато 
на министерско равнище екс-
пертите имат достъп до стар-
шите длъжности, не е така по 
отношение на най-важните 
звена в системата: Съвета за 
национална сигурност към 
президента и останалата ад-
министрация в Белия дом. 
Получава се парадоксална 
ситуация, в която приятели-
те и близките сътрудници на 
президента окупират всички 
важни позиции, изолирайки 
знаещите и можещите. 

Съчетанието между не-
компетентност и арогант-
ност  съставя и личния стил 
на „военновременния прези-
дент” Буш-младши. Неговата 
доктрина за превантивната 
война, приложена спрямо 
Афганистан и Ирак, допъл-
нително блокира институ-
ционалната координация и 
междуведомствените балан-
си на американската система, 
предоставяйки на Пентагона 
неограничени пълномощия 
и изолирайки Държавния 
департамент от процеса на 
вземане на решения. Затова 
не е случаен фактът, че през 
годините след 11 септември 
САЩ все повече са възприе-
мани от световната общест-
веност като заплашителна и 
непредвидима свръхсила, а 
популярността им спада гла-
воломно (под въздействието 
на катастрофата в Ирак сега 

Антитероризъм и демокрация

“ ...не е случаен фактът, че през годи-
ните след 11 септември САЩ все по-
вече са възприемани от световната 

общественост като заплашителна и не-
предвидима свръхсила, а популярността 
им спада главоломно (под въздействието 
на катастрофата в Ирак сега тя е на-
половина по-малко дори в съюзнически 
страни като Германия и Франция). За 
този неутешителен резултат от шест-
годишната „антитерористична война” 
вина носи и Конгресът, който предостави 
картбланш на Буш и по този начин обез-
сили най-важния контролен механизъм 
на Америка. Да не говорим за двуличната 
роля на съдебната система в лицето на 
генералния прокурор на САЩ, направила 
възможно най-сериозното ограничаване 
на правата на човека в тази страна от 
ерата на макартизма насам. 
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тя е наполовина по-малко 
дори в съюзнически страни 
като Германия и Франция). 
За този неутешителен резул-
тат от шестгодишната „ан-
титерористична война” вина 
носи и Конгресът, който пре-
достави картбланш на Буш 
и по този начин обезсили 
най-важния контролен меха-
низъм на Америка. Да не го-
ворим за двуличната роля на 
съдебната система в лицето 
на генералния прокурор на 
САЩ, направила възможно 
най-сериозното огранича-
ване на правата на човека в 
тази страна от ерата на ма-

картизма насам. Затова сме 
свидетели не само на това 
как по думите на Добинс „ця-
лата нация по един или друг 
начин е  допринесла за про-
вала в Ирак”, но и за това как 
иракската авантюра разкри 
сериозните дефицити на са-
мата американска демокра-
ция и пося съмнения в пред-
ставителния й характер. 

Дали ще се стигне до ре-
формиране на „най-голямата 
демокрация в света”, особено 
след смяната на гвардията в 
Белия дом през 2009 г.? Би 
било върховна ирония, ако 
след толкова напъни да де-

мократизира Големия Близък 
изток Буш в крайна сметка, 
макар и против желанието 
си, допринесе за демократи-
зирането на... Съединените 
американски щати. 

Европейските 
уроци

Често се забравя фактът, 
че ако САЩ станаха жертва 
на тероризма на 11 септем-
ври, през последвалия шест-
годишен период мерникът 
на терористите се пренасочи 
към Европа (ако, разбира се, 
за момент забравим за зо-
ната на военните действия 
– Ирак и Афганистан). Не че 
и преди не е имало атентати 
в западноевропейските сто-
лици. Сега обаче те в много 
по-голяма степен фокусира-
ха вниманието на междуна-
родната общественост като 
част от войната на Бен Ла-
ден срещу християнския 
свят, респективно на Запада 
срещу тероризма. В крайна 
сметка, въпреки че играят 
само поддържаща роля в ан-
титерористичната кампания, 
европейците станаха основ-
на мишена на джихадистите. 
Защо това е така някои обяс-
няват с технически причини 
– поради въведените мерки, 
превърнали Америка в сил-
но охранявана крепост, е 
много по-лесно да се ударят 
европейски градове. Другата 
причина е, че в редица за-
падноевропейски държави 
“Ал Кайда” нямаше нужда 
да внася свои кадри, защото 
войнствените ядра от фана-
тици в рамките на местни-
те мюсюлмански общности 
вече разполагаха със свои 
кандидат-смъртници. Оказ-
ва се, че както в мадридския, 
така и в лондонския атен-

“ Европа не може с лека ръка да твърди 
подобно на САЩ, че тероризмът е из-
вън нея, че е част от някакъв дявол-

ски заговор от типа на „оста на злото”, 
сътворена от пропагандата на Буш. За-
щото ислямският фанатизъм е проблем 
на „третото поколение” млади европейци 
с афро-азиатски корени. Той има предим-
но социално-икономически причини (във 
Франция например) или културно-пси-
хологически аргументи (във Великобри-
тания и Холандия). Към тях се наслагва 
и новата мода на бомбения джихадизъм, 
която стана възможна благодарение на 
сателитната телевизия и интернет ре-
волюцията, превърнали Бен Ладен в су-
перзвезда. Във всеки случай като явление 
тероризмът, респективно начините за 
борба с него са част от демократичните 
дилеми на Стария континент. А пореди-
цата от атентати постави пръст в ра-
ната, превръщайки латентни вътрешно-
политически конфликти в достояние на 
целия свят.
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тат извършители са главно 
местни младежи. При това 
– второ поколение европей-
ци. Осуетеният неотдавна в 
Германия атентат дори раз-
кри, че заговорниците са 
немски граждани, приели 
исляма. 

В това има нещо много 
символично. Европа не може 
с лека ръка да твърди подоб-
но на САЩ, че тероризмът е 
извън нея, че е част от няка-
къв дяволски заговор от типа 
на „оста на злото”, сътворена 
от пропагандата на Буш. За-
щото ислямският фанати-
зъм е проблем на „третото 
поколение” млади европей-
ци с афро-азиатски корени. 
Той има предимно социал-
но-икономически причини 
(във Франция например) или 
културно-психологически 
аргументи (във Великобри-
тания и Холандия). Към тях 
се наслагва и новата мода на 
бомбения джихадизъм, която 
стана възможна благодаре-
ние на сателитната телеви-
зия и интернет революцията, 
превърнали Бен Ладен в су-
перзвезда. Във всеки случай 
като явление тероризмът, 
респективно начините за 
борба с него са част от демо-
кратичните дилеми на Ста-
рия континент. А поредицата 
от атентати постави пръст 
в раната, превръщайки ла-
тентни вътрешнополитиче-
ски конфликти в достояние 
на целия свят.

Именно поради това ев-
ропейците не можеха сляпо 
да последват американците 
в техния опит да превърнат 
антитероризма в оправдание 
и прикритие за нарушаване 
на международното хума-
нитарно право. Разбира се, 
подобно изкушение същест-
вуваше, особено през първи-

те години след началото на 
иракската война. В това от-
ношение е показателна ре-
акцията на Съвета на Евро-
па, чийто докладчик открито 
обвини правителствата на 
някои европейски държави, 
че са предоставили тери-
торията си за незаконните 
„затвори на ЦРУ”, като по 
такъв начин са направили 
възможни практики, които 
са достойни за печално из-
вестния иракски затвор “Абу 
Гариб”. Но Страсбург напра-
ви и следващата стъпка, из-
работвайки европейски стан-
дарти за такава борба срещу 
тероризма, която да остава 
напълно в контекста на де-
мократичните принципи и 
основните човешки права и 
свободи, при отчитане необ-
ходимостта от утвърждаване 
на социална справедливост. 
Препоръката на Страсбург е 
избягването - както в меж-
дународен, така и в наци-
онален план - на двойните 
стандарти и използването на 
аргументи от политически, 
етнически или религиозен 
характер при интерпретира-
не на проявите на терори-

зма в една или друга точка 
на света. Публикувана бе и 
„Бяла книга относно между-
културния диалог”, съдър-
жаща основните принципи, 
препоръки и добри практи-
ки, в частност в отношени-
ята между западните и мю-
сюлманските общества.

Всичко това ни връща към 
многократно изтъкваната 
необходимост от придържа-
нето към типично европей-
ските ценности, стандарти 
и практики, както и от по-
ставянето на борбата срещу 
тероризма в по-широкия 
контекст на политически-
те усилия по преодоляване 
пропастта между различните 
културно-религиозни общ-
ности в самата Европа и в 
отношенията между Европа 
и мюсюлманския свят като 
цяло. Разбира се, фанатици 
винаги ще има и тероризмът 
няма да бъде победен само с 
„мека сила”. Но ако войната 
в Ирак ни научи на нещо, 
то е, че е немислимо той да 
бъде победен единствено 
с военна сила – насилието 
ражда насилие и жестокост-
та - жестокост.   

“ Всичко това ни връща към много-
кратно изтъкваната необходимост 
от придържането към типично евро-

пейските ценности, стандарти и практи-
ки, както и от поставянето на борбата 
срещу тероризма в по-широкия контекст 
на политическите усилия по преодоляване 
пропастта между различните културно-
религиозни общности в самата Европа и 
в отношенията между Европа и мюсюл-
манския свят като цяло. 



1�

Контрапункт

Всеки път, когато изнасям лекция в чужбина 
на тема, свързана с Близкия изток, сред аудито-
рията се намира някой, просто един човек, когото 
наричам „беснеещия”. Поднасям извиненията си 
на всички мъже и жени, които са посетили моите 
лекции и са ми задали ясни и уместни въпроси, 
често дори доста респектиращи спрямо мен като 
журналист, защото чрез тях става ясно, че хора-
та, които ги задават, разбират близкоизточната 
трагедия много по-добре от журналистите, кои-
то правят репортажи за нея. Но „беснеещият” е 

реалност. Съвсем осезаемо присъстваше на мои 
лекции в Стокхолм, Оксфорд, Сао Паулу, Ереван, 
Кайро, Лос Анджелис и - под формата на жена 
- в Барселона. Без значение коя е страната - ви-
наги на лекциите ми присъства „беснеещ”.    

Неговият или нейният въпрос е формулиран 
по следния начин: Защо, ако се мислите за сво-
боден журналист, не напишете това, което наис-
тина знаете за 11 септември? Защо не кажете ис-
тината – че администрацията на Буш (или ЦРУ, 
Мосад и т.н.) взриви кулите близнаци? Защо не 
разкриете тайните, които обгръщат 11/9? При 
задаването на всеки подобен въпрос се предпо-
лага, че Фиск знае, че Фиск притежава абсолют-
но реално масивно бюро, затрупано с твърди 
доказателства за това, което „целият свят знае” 
(обикновено това е използваната фраза), т.е. кой 
всъщност е разрушил кулите близнаци. Понякога 
„беснеещият” е наистина изпаднал. Един мъж в 
Корк изкрещя своя въпрос към мен и в момента, 

Робърт Фиск: 
Дори и аз поставям под 
съмнение истината  за 
11 септември 2001

“ ...Винаги на лекциите 
ми присъства „беснеещ”. 
Неговият или нейният въ-

прос е формулиран по следния 
начин: Защо, ако се мислите за 
свободен журналист, не напише-
те това, което наистина знаете 
за 11 септември? Защо не каже-
те истината – че администра-
цията на Буш (или ЦРУ, Мосад 
и т.н.) взриви кулите близнаци? 
Защо не разкриете тайните, ко-
ито обгръщат 11/9? При задава-
нето на всеки подобен въпрос се 
предполага, че Фиск знае, че Фиск 
притежава абсолютно реално 
масивно бюро, затрупано с твър-
ди доказателства за това, което 
„целият свят знае” (обикновено 
това е използваната фраза), т.е. 
кой всъщност е разрушил кулите 
близнаци. 
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в който загатнах, че неговата представа е малко 
странна, той напусна залата,  крещейки ругатни 
и ритайки столовете. 

Обикновено се опитвам да кажа „истината” 
– че макар относно 11/9 да има въпроси,  оста-
нали без отговор, аз съм кореспондентът на „Ин-
дипендънт” за Близкия изток, а не кореспонден-
тът по конспирациите; че в главата ми се въртят 
предостатъчно реални планове за Ливан, Ирак, 
Сирия, Иран, Залива и т.н. и не мога да си позво-
ля да се притеснявам за въображаеми планове за 
Манхатън. Последният ми аргумент – който спо-
ред мен е необорим, е, че администрацията на 
Буш се е провалила във всичко – във военните, 
политическите и дипломатическите начинания, 

които се е опитала да предприеме в Близкия из-
ток – така че как  би могла успешно да извърши 
международните престъпления срещу човечест-
вото в САЩ от 11 септември 2001?  

Все още се придържам към този възглед. 
Всяка армия, която може да заяви – така, как-
то американската направи, – че „Ал Кайда” все 
още прави, каквото си поиска, не е способна да 
извърши нещо с мащаба на събитията от 11/9. 
„Ние сплашихме „Ал Кайда” и принудихме чле-
новете й да бягат” – заяви полковник Дейвид 
Съдърленд относно нелепо наименуваната опе-
рация “Мълниеносен чук”, която бе проведена в 
иракската провинция Дияла. „Страхът им да се 
изправят лице в лице с нашите сили е доказа-
телство за това, че терористите са наясно, че за 
тях няма безопасно място” – допълни той наред 
с още много други твърдения, всички  неверни.   

В рамките само на няколко часа „Ал Кайда” 
атакува Бакуба с цял батальон свои бойци и из-
кла всички местни шейхове, които се бяха съгла-
сили да сътрудничат на американците. Това ми 
напомня за Виетнам, за войната, която Джордж 
Буш е гледал от небесата над Тексас, което може 
и да е причината за това, че тази седмица обърка 
края на войната във Виетнам с геноцид, извър-
шен в друга страна, наречена Камбоджа, чието 
население в крайна сметка бе спасено именно от 
този виетнамец, с когото по-смелите колеги на  
г-н Буш бяха воювали дълго време. 

Нека обаче минем на същината на проблема. 
Ставам все по-разтревожен от непоследовател-
ността в официалните данни за 11/9. Не става 
въпрос просто за очевидните разминавания, а и 

“ Последният ми аргумент 
– който според мен е нео-
борим, е, че администра-

цията на Буш се е провалила 
във всичко – във военните, 
политическите и диплома-
тическите начинания, които 
се е опитала да предприеме в 
Близкия изток – така че как  
би могла успешно да извър-
ши международните престъ-
пления срещу човечеството в 
САЩ от 11 септември 2001?  

“ Ставам все по-разтрево-
жен от непоследовател-
ността в официалните 

данни за 11/9. Не става въпрос 
просто за очевидните размина-
вания, а и за въпроси от рода на: 
Къде са частите (двигателите 
и т.н.) от разбилия се в Пента-
гона самолет? Защо държав-
ните служители, заели се с по-
лет 93 на “Юнайтед еърлайнс” 
(който катастрофира в горис-

та местност в Пенсилвания), 
бяха заставени да мълчат?  
...Подчертавам, че не говоря 
за откаченото „проучване” на 
Дейвид Айк „Алиса в Страна-
та на чудесата и гибелта на 
Световния търговски център”, 
което може да накара всеки 
здравомислещ човек да започне 
да чете телефонния указател. 
Говоря за научнообосновани въ-
проси.
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за въпроси от рода на: Къде са частите (двигате-
лите и т.н.) от разбилия се в Пентагона самолет? 
Защо държавните служители, заели се с полет 
93 на “Юнайтед еърлайнс” (който катастрофира 
в гориста местност в Пенсилвания), бяха заста-
вени да мълчат? Защо отломките от полет 93 са 
пръснати на километри от мястото на катастро-
фата, след като се предполага, че той се е разбил 
на конкретно място?

 Подчертавам, че не говоря за откаченото 
„проучване” на Дейвид Айк „Алиса в Страната 
на чудесата и гибелта на Световния търговски 
център”, което може да 
накара всеки здраво-
мислещ човек да запо-
чне да чете телефонния 
указател. Говоря за на-
учнообосновани въпро-
си. Например - ако е 
вярно, че при оптимал-
ни условия керосинът 
гори с температура 820 
градуса по Целзий, то 
как тогава стоманените 
греди на кулите близ-
наци – чиято точка на 
топене би трябвало да 
е около 1480 градуса 
по Целзий – ще се пре-
чупят по едно и също 
време? (Те се срутиха 
в рамките на 8,1 и 10 
секунди.) Ами третата 
кула – така наречената 
сграда 7 на Световния 
търговски център (или 
сградата на “Салмън Брадърс”) – която се срути 
сама, по своя воля, за 6,6 секунди на 11 септем-
ври в 17,20 часа? Защо рухна така леко, след като 
никакъв самолет не я бе ударил? Американският 
Национален институт за стандартите и техноло-
гията бе инструктиран да анализира причината 
за рухването и на трите сгради. Все още не е из-
даден доклад за сграда 7. Двама изтъкнати аме-
рикански професори, които определено не са в 
графата на „беснеещите”, в момента по законен 
път оспорват достоверността на този последен 
доклад с довода, че той би могъл да се окаже „из-
мамлив и заблуждаващ”.

От журналистическа гледна точка около 
11/9 имаше доста странни неща. Първоначал-
ните твърдения на репортери, че са чули „екс-
плозии” в кулите, които всъщност биха могли 

да представляват звука от пукащите се стома-
нени греди, се опровергават лесно. По-трудно 
се опровергават разказите, че тялото на жена 
от екипажа на самолет е намерено с вързани 
ръце на улица в Манхатън. Нека да предпо-
ложим, че това са просто погрешни първона-
чални слухове, така както и списъкът на ЦРУ 
с арабите самоубийци, похитили самолетите, в 
който бяха включени трима мъже, които бяха, 
а и още са съвсем живи и живеят в Близкия 
изток, бе грешка на разузнаването.   

Какво обаче можем да кажем за странно-
то писмо, написано от 
Мухаммад Ата, египет-
ския похитител уби-
ец със зловещо лице, 
чийто „ислямски” съ-
вет към страховитите 
му другари, който бе 
разпространен от ЦРУ, 
озадачи всеки мой 
приятел мюсюлманин, 
живеещ в Близкия из-
ток? В своя молитва 
Ата споменава семей-
ството си – нещо, ко-
ето никой мюсюлма-
нин, независимо колко 
зле образован е, не би 
споменал в подобна 
молитва. Той напом-
ня на своите другари 
по убийство да кажат 
първата мюсюлманска 
молитва за деня и след 
това започва да я реци-

тира. Въпросът е, че нито един мюсюлманин не 
се нуждае от подобно напомняне – камо ли би 
очаквал текстът на утринната молитва да бъде 
поместен в писмото на Ата. 

Нека да повторя – аз не съм теоретик по 
конспирации. Спестете ми „беснеещите”. 
Спестете ми и заговорите. Но като всеки друг 
аз бих искал да знам истинската история за 
11/9, и то не само защото тя отприщи цялата 
лунатична, основана на лъжи „война срещу 
тероризма”, която ни доведе до катастрофал-
но състояние в Ирак, Афганистан и голяма 
част от Близкия изток. Щастливо оттеглили-
ят се съветник на Буш Карл Роув каза веднъж, 
че „сега сме империя – ние създаваме наша 
реалност”. Така ли е? Поне ни кажете, та хо-
рата да спрат да ритат столове.   

“ Нека да повторя – аз не 
съм теоретик по кон-
спирации. Спестете ми 

„беснеещите”. Спестете ми 
и заговорите. Но като всеки 
друг аз бих искал да знам ис-
тинската история за 11/9, 
и то не само защото тя 
отприщи цялата лунатич-
на, основана на лъжи „война 
срещу тероризма”, която ни 
доведе до катастрофално 
състояние в Ирак, Афганис-
тан и голяма част от Близ-
кия изток. 
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Ноам Чомски

Известният американ-
ски интелектуалец раз-
съждава върху ядрената 
главоблъсканица около 
Иран и американската 
политика.

Не е изненадващо, че 
Джордж Буш оповести за-
почването на „подсилване” 
на американските сили в 
Ирак въпреки категоричната 
опозиция от страна на аме-
риканците и дори по-сил-
ната опозиция на (напълно 
незначителните) иракчани 
спрямо какъвто и да било 
подобен ход. Оповестяването 
беше съпътствано от злове-
щи изтичания на информа-
ция и официални изявления 

Ами ако Иран беше 
нападнал Мексико?

“ В жестоките и брутални 
общества партийната ли-
ния се обявява публично и 

трябва да бъде следвана – ина-
че става лошо. Това, което чо-
век мисли в действителност, си 
е негова работа и почти няма 
никакво значение. В общества, 
в които държавата е загубила 
способността си да налага кон-
трол посредством сила, пар-
тийната линия просто се при-
ема за даденост, след което се 
допуска воденето на разпалени 

дебати в рамките, наложени 
от необявената доктринална 
ортодоксия. По-грубият вари-
ант на подобна система съвсем 
естествено води до недоверие, 
докато изтънченият вариант 
създава впечатление за отво-
реност и свобода, като по този 
начин служи далеч по-ефектив-
но за следването на партийна-
та линия. Тя става недосегаема 
и не подлежи на съмнение така, 
както не подлагаме под съмне-
ние въздуха, който дишаме. 
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– както от Вашингтон, така 
и от Багдад – за това как 
иранската намеса в Ирак 
цели да провали мисия-
та ни да постигнем победа, 
стремеж, който по принцип 
е благороден. Това, което 
последва, бе възвишен де-
бат дали серийните номера 
на крайпътните бомби (им-
провизираните експлозивни 
устройства) наистина показ-
ват иранския им произход и 
ако да, дали са притежание 
на Революционната гвардия 
или на някаква по-висша 
институция. 

Този „дебат” е типична 
илюстрация за една изтън-
чена пропаганда. В жесто-
ките и брутални общества 
партийната линия се обя-
вява публично и трябва да 
бъде следвана – иначе ста-
ва лошо. Това, което човек 
мисли в действителност, 
си е негова работа и почти 
няма никакво значение. В 
общества, в които държава-
та е загубила способността 
си да налага контрол по-
средством сила, партийната 
линия просто се приема за 
даденост, след което се до-
пуска воденето на разпалени 
дебати в рамките, наложени 
от необявената доктринал-
на ортодоксия. По-грубият 
вариант на подобна система 
съвсем естествено води до не-
доверие, докато изтънченият 
вариант създава впечатление 
за отвореност и свобода, като 
по този начин служи далеч 
по-ефективно за следването 
на партийната линия. Тя ста-
ва недосегаема и не подлежи 
на съмнение така, както не 
подлагаме под съмнение въз-
духа, който дишаме. 

Дебатът за иранското вме-
шателство в Ирак продъл-
жава да се вихри – без да 

предизвиква насмешки, – ба-
зирайки се на приемането за 
даденост, че САЩ владеят 
света. През 1980 например 
не водихме такива дебати за 
това дали американците се 
месят в окупирания от Съвет-
ския съюз Афганистан и се 
съмнявам, че вестник „Пра-
вда”, навярно  осъзнавайки 
абсурдността на ситуация-
та, е изразил възмущението 
си спрямо този факт (който 
американските официални 
лица и медии не положи-
ха никакви усилия да скри-
ят). Навярно в официалната 
нацистка преса също са се 
вихрили подобни сериозни 
дебати дали съюзниците се 
месят в суверенната Франция 
на Виши, макар че ако е било 
така, някои хора тогава биха 
припаднали от смях.

В този случай обаче дори 
и смехът – който определе-

но липсва – не е достатъчен, 
тъй като обвиненията срещу 
Иран са част от шумни изя-
вления, целящи да бъде съ-
брана подкрепа за ескалация 
в Ирак и за атака срещу „из-
точника на проблема” Иран. 
Светът стои настръхнал пред 
подобна възможност. Дори 
в съседните на Иран сунит-
ски страни, които в никакъв 
случай не са приятелски на-
строени спрямо него, ако бъ-
дат попитани, повечето хора 
ще кажат, че предпочитат 
притежаващ ядрено оръжие 
Иран пред каквито и да било 
военни действия срещу тази 
страна. От малкото инфор-
мация, с която разполагаме, 
става ясно, че значителна 
част от американските воен-
ни и разузнавателни служби 
са против подобно нападе-
ние, както е против и почти 
целият свят, и то много по-

“ Светът стои настръхнал пред подоб-
на възможност. Дори в съседните на 
Иран сунитски страни, които в ни-

какъв случай не са приятелски настроени 
спрямо него, ако бъдат попитани, повече-
то хора ще кажат, че предпочитат при-
тежаващ ядрено оръжие Иран пред какви-
то и да било военни действия срещу тази 
страна. От малкото информация, с която 
разполагаме, става ясно, че значителна 
част от американските военни и разуз-
навателни служби са против подобно на-
падение, както е против и почти целият 
свят, и то много повече, отколкото беше, 
когато администрацията на Буш и Вели-
кобритания по времето на Тони Блеър на-
паднаха Ирак и предизвикаха огромни въл-
ни от протести. 
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вече, отколкото беше, когато 
администрацията на Буш и 
Великобритания по време-
то на Тони Блеър нападнаха 
Ирак и предизвикаха огро-
мни вълни от протести. 

 „Иранският ефект”

Последствията от нападе-
ние над Иран биха били ужас-
ни. Все пак според скорош-
но изследване на „иракския 
ефект” от експертите по те-
роризма Питър Берген и Пол 
Крукшанк, които са използва-
ли правителствени източници 
и данни от RAND Corporation, 
досега нападението над Ирак 
е довело до седмократно уве-
личение на терористичните 
актове. Навярно „иранският 
ефект” би бил далеч по-свиреп 
и дългосрочен. Британският 
военен историк Корели Бар-
нет говори от името на мно-
зина, когато предупреждава, 

че „едно нападение над Иран 
практически ще е началото на 
Третата световна война”.

Какви са плановете на ста-
ващата все по-отчаяна клика, 
която държи изкъсо полити-
ческата власт в САЩ? Няма 
как да знаем това. Подобни 

държавни планове, разбира 
се, в името на „сигурността” 
са секретни. Преглед на раз-
секретените данни показва, че 
в довода за „сигурността” има 
доза истина, обаче единствено 
ако говорим за сигурността на 
администрацията на Буш от 
вътрешнодържавния й враг – 
населението, в чието име тази 
администрация служи. 

Дори ако кликата в Бе-
лия дом не планира война, 
то военноморските маневри, 
оказването на подкрепа на 
сепаратистки движения и 
провеждането на терористич-
ни дейности в Ирак наред с 
други провокативни действия 
лесно биха могли да доведат 
до избухването на война. Ре-
шенията на Конгреса не биха 
представлявали кой знае как-
ва бариера. Те неотклонно 
допускат правенето на изклю-
чения от съображения за „на-
ционалната сигурност”, като 
по този начин правят доста-
тъчно широки дупки, които да 
позволят на няколкото само-
летоносача и придружаващи-
те ги по-малки военни съдове, 
които скоро се предвижда да 
се озоват в Персийския за-

“ Дори ако кликата в Белия дом не 
планира война, то военноморските 
маневри, оказването на подкрепа на 

сепаратистки движения и провеждане-
то на терористични дейности в Ирак 
наред с други провокативни действия 
лесно биха могли да доведат до избухва-
нето на война. Решенията на Конгреса 
не биха представлявали кой знае каква 
бариера. Те неотклонно допускат пра-
венето на изключения от съображения 
за „националната сигурност”, като по 
този начин правят достатъчно широки 
дупки, които да позволят на няколкото 
самолетоносача и придружаващите ги 
по-малки военни съдове, които скоро се 
предвижда да се озоват в Персийския за-
лив, да преминат през тях. 

“ Най-ефективното средство срещу 
взимането на решение в Белия дом 
за започването на война е този вид 

организирана опозиция от страна на 
населението, която през 1968 година 
до такава степен изплаши военнополи-
тическите власти, че те не посмяха да 
изпратят повече войски във Виетнам, 
страхувайки се, както научихме впо-
следствие от архивите на Пентагона, 
че може да се нуждаят от тях за кон-
тролиране на гражданските неподчине-
ния вътре в страната.  
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лив, да преминат през тях. 
Това ще продължи да бъде 
така, докато безскрупулните 
власти продължават да изда-
ват апокалиптични прогнози 
(така, както Кондолиза Райс 
направи през 2002 година от-
носно „гъбовидните облаци” 
над американските градове). 
Съчиняването на този вид 
инциденти, които водят до 
„оправдаването” на подобни 
нападения, е позната практи-
ка. Дори най-свирепите чудо-
вища се чувстват длъжни да 
имат подобни оправдания: 
защитата на Хитлер на невин-
на Германия от „дивия терор” 
на поляците през 1939 година 
след отказа им да приемат не-
говия съвет и щедри предло-
жения за мир е само един от 
множество примери.   

Най-ефективното средство 
срещу взимането на решение 
в Белия дом за започването на 
война е този вид организирана 
опозиция от страна на населе-
нието, която през 1968 годи-
на до такава степен изплаши 
военнополитическите власти, 
че те не посмяха да изпратят 
повече войски във Виетнам, 
страхувайки се, както научи-
хме впоследствие от архивите 
на Пентагона, че може да се 
нуждаят от тях за контроли-
ране на гражданските непод-
чинения вътре в страната.  

Без съмнение иранското 
правителство заслужава стро-
го порицание, включително и 
за неотдавнашните му дейст-
вия, които разпалиха кризата. 
Въпреки това е полезно да се 
запитаме как бихме се държа-
ли ние, ако Иран бе нападнал 
и окупирал Канада и Мекси-
ко и арестуваше тамошните 
американски правителствени 
служители под предлог, че 
оказват съпротива на иран-
ската окупация (разбира се, 

наречена „освобождаване”). 
Представете си също така, че 
Иран разполагаше значителен 
брой военноморски съдове в 
Карибско море и заплашва-
ше да започне въздушни уда-
ри срещу поредица от ядрени 
или други обекти в САЩ, ако 
американското правителство 
незабавно не прекрати своите 
ядрени програми (и естестве-
но не унищожи всичките си 
ядрени оръжия). Представете 
си, че всичко това се бе случи-
ло, след като Иран бе свалил 
американското правителство 
и бе издигнал порочен тира-
нин (така, както САЩ сториха 
с Иран през 1953 година), след 
което на по-късен етап бе под-
крепил руско нападение над 
Щатите, в което да загинат 
милиони души (така, както 
американците подкрепиха на-
хлуването на Саддам Хюсеин 
в Иран през 1980, в което бяха 
убити стотици хиляди иранци 
– число, което се равнява на 
милиони американци). Щя-
хме ли да стоим със скръстени 
ръце?

Лесно е да разберем комен-
тара, направен от един от най-
известните израелски истори-

ци - Мартин ван Кревелд. След 
като американците нападнаха 
Ирак с ясното съзнание, че 
той е беззащитен, историкът 
отбеляза: „Ако иранците не 
се опитат да създадат ядрено 
оръжие, те биха били безум-
ни.”  

Със сигурност никой здра-
вомислещ човек не иска Иран 
(или която и да било друга 
страна) да притежава ядрено 
оръжие. Едно разумно реше-
ние на настоящата криза е 
Иран да получи право да раз-
работва атомна енергетика в 
съответствие с конвенцията 
за неразпространение на яд-
рено оръжие, но не и ядрено 
оръжие. Възможен ли е по-
добен изход? Би бил, но при 
едно условие: ако в САЩ и 
Иран функционираха демо-
кратични общества, в които 
общественото мнение да има-
ше значително влияние върху 
обществената политика. 

Както изглежда, подобно 
разрешаване на проблема се 
радва на значителна подкре-
па както от страна на амери-
канците, така и от страна на 
иранците, които, общо взе-
то, са на едно и също мнение 

“ Без съмнение иранското правител-
ство заслужава строго порицание, 
включително и за неотдавнашни-

те му действия, които разпалиха кри-
зата. Въпреки това е полезно да се за-
питаме как бихме се държали ние, ако 
Иран бе нападнал и окупирал Канада 
и Мексико и арестуваше тамошните 
американски правителствени служи-
тели под предлог, че оказват съпроти-
ва на иранската окупация (разбира се, 
наречена „освобождаване”). 
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по въпроса за ядреното оръ-
жие. Иранско-американският 
консенсус включва пълното 
унищожаване на ядрените 
оръжия по света (82% от аме-
риканците). В случай че това 
не може да бъде постигнато 
поради опозиция от страна 
на елитите, тогава 71% от аме-
риканците са на мнение, че 
поне трябва да бъде създадена 
„свободна от ядрено оръжие 
зона в Близкия изток, в ко-
ято ще влизат както ислям-
ските страни, така и Израел”. 
Седемдесет и пет процента от 
американците предпочитат да 
бъдат градени по-добри отно-
шения с Иран, вместо да се 
отправят заплахи към него от 
позицията на силата. Накрат-
ко, ако общественото мнение 
играеше значителна роля в 
държавната политика на САЩ 
и Иран, би могло да се стигне 
до разрешаване на кризата, 
както и до далеч по-обхватни 
решения за глобалната атом-
на главоблъсканица. 

Да разпространяваме 
демокрация у дома

Тези факти предлагат един 
възможен път за предотвра-
тяване на експлодирането на 
настоящата криза и разра-
стването й до нещо подобно 
на Трета световна война. Тази 
стряскаща заплаха може да 
бъде парирана посредством 
преследването на една позна-
та цел: разпространяването на 
демокрация, само че този път 
у дома, където има огромна 
нужда от нея. Разпространя-
ването на демокрация у дома 
със сигурност е нещо пости-
жимо и макар че не можем 
пряко да изпълним подобен 
проект в Иран, бихме могли 
да помогнем на тези смели 
реформатори и опозиционе-

ри, които искат да постигнат 
точно тази цел. Някои таки-
ва личности, които са или би 
трябвало да са добре познати, 
са Саид Хаджариян, Нобело-
вият лауреат Ширин Ебади и 
Ахбар Ганджи, а също така и 
тези, които както обикновено 
остават безименни, като тру-
довите активисти, за които чу-
ваме съвсем малко, или тези, 
които публикуват Иранския 
работнически бюлетин. 

Можем да подобрим зна-
чително перспективите за 
разпространение на демокра-
ция в Иран, като рязко изме-
ним вътрешнодържавната ни 
политика, така че тя да запо-
чне да отразява обществено-
то мнение. Това ще доведе до 
прекратяване на редовното 
отправяне на заплахи, които 
са подарък за иранските хар-
длайнери и които са силно 
критикувани от страна на на-
истина заинтересованите от 
демокрацията иранци (за раз-
лика от тези „привърженици” 
на демокрацията, които на 
Запад развяват демократич-
ни лозунги и повсеместно са 
представяни за големи „идеа-
листи” въпреки миналото им, 
което ясно показва дълбоката 
им неприязън към демокра-
цията).

Разпространяването на де-
мокрацията в САЩ би могло 
да доведе до далеч по-обхват-
ни последствия. Например 
ще бъде обявен твърд план 
за изтеглянето на американ-
ските сили от Ирак, който да 
бъде в съответствие с жела-
нията на по-голямата част от 
иракчаните и голяма част от 
американците. Приоритети-
те на федералния бюджет ще 
бъдат преобърнати надолу с 
главата. Там, където разходи-
те са нараствали – например 
за покриването на военните 

разходи в Ирак и Афганистан, 
те ще намалеят рязко. Къде-
то разходите са на едно ниво 
или са намалявали – в здра-
веопазването, образованието, 
преминаването на квалифика-
ционни курсове, инвестиране-
то в проекти за намаляване на  
разходите за електроенергия 
и за използването на възобно-
вяеми енергийни ресурси, из-
плащането на пенсии на ве-
тераните, финансирането на 
ООН и негови мироопазващи 
операции и така нататък – те 
ще бъдат увеличени. Въве-
дените от Буш намаления на 
данъците за хора с доходи над 
200 000 долара годишно ще 
бъдат незабавно отменени.  

Щатите щяха да се приели 
отдавна национална система 
на здравеопазването, която да 
замени приватизираната сис-
тема, която води до два пъти 
по-високи цени на глава от на-
селението в сравнение с други 
подобни общества и до някои 
от най-лошите резултати в 
индустриалния свят. Щяха да 
отхвърлят и така наречения 
от тези, които се интересуват, 
„разнебитен фискален влак” 
(fiscal train wreck). Съединени-
те щати щяха да ратифицират 
Протокола от Киото за нама-
ляване на въглеродните еми-
сии и дори щяха да предприе-
мат още по-сериозни мерки за 
опазването на околната среда. 
Щяха да позволят на ООН да 
поеме лидерството при кон-
тролирането на международ-
ните кризи, включително и на 
тази в Ирак. В края на краи-
щата според направени анке-
ти малко след нападението на 
Ирак през 2003 г. голяма част 
от американците изразиха же-
лание ООН да поеме юздите 
на политическата трансфор-
мация, икономическото въз-
становяване и гражданския 
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ред в тази страна. 
Ако общественото мнение 

беше от значение, САЩ щяха 
да приемат ограниченията за 
прибягване до използване-
то на сила според Хартата на 
ООН вместо двупартийния 
консенсус, че само тази стра-
на има правото да прибягва до 
насилие в отговор на 
потенциални запла-
хи, били те реални 
или въображаеми, 
включително и при 
заплахи за достъп 
до пазари и ресур-
си. САЩ (а и други 
страни) щяха да из-
оставят практиката 
да налагат вето в Съ-
вета за сигурност на 
ООН и щяха да при-
емат мнението на 
мнозинството дори 
ако не са съгласни 
с него. На ООН би 
било позволено да 
регулира продажби-
те на оръжие, докато 
Щатите биха нама-
лили количеството 
на подобни продаж-
би и биха призовали 
останалите страни 
да последват приме-
ра им, което ще бъде 
голям напредък в областта на 
намаляването на световното 
насилие. Проблемът с терори-
зма щеше да бъде разрешен с 
дипломатически и икономи-
чески средства, а не посред-
ством прилагането на сила, 
което ще бъде в съгласие с 
мнението на повечето специа-
листи по темата, но отново е в 
диаметрално противоречие с 
настоящата политика.   

Освен това, ако общест-
веното мнение влияеше на 
политиката, САЩ щяха да 
поддържат дипломатически 
отношения с Куба, като от това 

имат полза народите и на две-
те страни (и по една случай-
ност американският агробиз-
нес, енергийни корпорации 
и др.), вместо да бъдат почти 
единствената страна в света 
(заедно с Израел, Република 
Палао и Маршалските остро-
ви), която налага ембарго над 

Куба. Вашингтон щеше да се 
присъедини към международ-
ния консенсус за разрешение 
на израелско-палестинския 
конфликт посредством опре-
делянето на границите на две 
отделни държави, нещо, кое-
то заедно с Израел блокират 
в продължение на 30 години 
– с малки и редки изключе-
ния – и което продължават да 
блокират на думи, а и по-ва-
жното - на практика, въпреки 
лъжливите твърдения за при-
държането им към диплома-
цията. САЩ също така биха 
изравнили помощите за Изра-

ел и Палестина, като в същото 
време прекратят помощите за 
която и да било от двете стра-
ни, в случай че откаже да из-
пълни международно постиг-
нат консенсус.   

Доказателства по тези въ-
проси са разгледани в книга-
та ми „Провалили се страни” 

(Failed States), както и в 
книгата на Бенджамин 
Пейдж (и Маршал Бу-
тън) „Външната полити-
ка – прекъсване на връз-
ката” (The Foreign Policy 
Disconnect), където са 
предоставени и мно-
жество доказателства 
за това, че обществено-
то мнение за въпроси, 
свързани с външната (а 
навярно и с вътрешната) 
политика за дълги пе-
риоди, остава ясно раз-
бираемо и едно и също. 
Изследванията, праве-
ни върху обществено-
то мнение, трябва да се 
разглеждат с повишено 
внимание, но със сигур-
ност са доста красноре-
чиви. 

Без да бъде панацея, 
разпространяването на 
демокрация у дома би 
било полезна стъпка 

към оказването на помощ на 
нашата страна да се превърне 
в отговорен „пазител на зало-
зите” в международния ред, 
вместо да бъде гледана със 
страх и неодобрение от по-го-
лямата част от света. Без да 
бъде ценност сама по себе си, 
една функционираща демо-
крация на домашна почва съ-
държа истинско обещание за 
конструктивното разрушаване 
на множество настоящи меж-
дународни и вътрешни про-
блеми, включително и тези, 
които буквално заплашват 
оцеляването на вида ни.  

“ Можем да подобрим 
значително перспек-
тивите за разпрос-

транение на демокрация в 
Иран, като рязко изменим 
вътрешнодържавната ни 
политика, така че тя да 
започне да отразява об-
щественото мнение. Това 
ще доведе до прекратяване 
на редовното отправяне на 
заплахи, които са подарък 
за иранските хардлайнери 
и които са силно критику-
вани от страна на наисти-
на заинтересованите от 
демокрацията иранци.
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По неговата воля дните изминават 
и според неговия закон отплатата е, 
както следва: око за око, зъб за 
зъб и убиващият да бъде убит.

Всичката възхвала е за Аллах, 
който подбуди у своите раби жела-
нието за Рая. Всички ще влезнат в 
него, освен тези, които откажат. 
Онзи, който във всяко свое дело Му 
се подчинява, ще влезе в Рая, а 
онзи, който не Му се подчини, ще е 
отказал да влезе. 

Мир на онзи, който следва Него-
вото напътствие.

Народе на Америка, 
Ще ви говоря за важни неща, кои-

то ви засягат, така че слушайте.
Ще започна с войната между нас 

и вас и някои от последиците й за 
двете страни.

Вместо предговор ще ви кажа: въ-
преки че Америка е най-голямата 
икономическа сила и притежава най-
мощните съвременни оръжия в света; 
въпреки че харчи за тази война и за 
армията си повече, отколкото цели-
ят свят; въпреки че е държавата с 
най-силно влияние върху световната 
политика и сякаш има монопол върху 
правото на вето - въпреки всичко 

това с помощта на Всемогъщия Аллах 
деветнайсет млади мъже успяха да 
променят посоката на компаса й. На 
практика муджахидините се станали 
неизменна тема в речите на вашия 
лидер. 

Много аспекти на американска-
та политика след 11 септември бяха 
повлияни от муджахидините и всич-
ко това е по волята на Всемогъщия 
Аллах. В резултат хората научиха 
истината за Америка, тя започна да 
губи репутацията си по света, а 
икономиката й повехна, въпреки че 
интересите ни отчасти съвпадат с 
интересите на водещите корпорации и 
с тези на неоконсерваторите въпреки 
различните намерения. През първата 
година на войната вашите медии за-
губиха достоверността си и се про-
явиха като инструмент на колониал-
ните империи, като състоянието им 
често бе по-лошо от това на медиите 
при диктаторските режими, подчине-
ни на един-единствен лидер. Джордж 
Буш говори за сътрудничеството си 
с Ал Малики и неговото правителство 
за разпространението на свободата 
в Ирак, а всъщност се съюзява с 
лидерите на една секта срещу друга 

Решението 
През миналия месец Бен 

Ладен отново влезе  във  во-
дещите новини на световните 
медии. Поводът за това беше 
разпространеният от „Ал 
Кайда” видеозапис с обръще-
ние на Бен Ладен към амери-
канския народ. Този запис се 
появи след много дълго мъл-
чание, което предизвика об-
съждания и догадки на ана-
лизатори и политици дали 

Бен Ладен е все още жив или 
не.  Интересното в този за-
пис е, че Бен Ладен за първи 
път не отправя заплахи, а се 
проявява като духовен ръ-
ководител и идеолог повече, 
отколкото като военен лидер 
на „Ал Кайда”. 

Както може да се забе-
лежи, Бен Ладен използва 
в речта си разширяващото 
се недоволство на америка-

нците от външната политика 
на администрацията на Буш, 
от провала в Афганистан, 
Ирак и Близкия изток, както 
и американската политика 
по екологичната проблема-
тика и по други въпроси. 

Публикуваме тази реч в 
превод от английски език на 
текста, поместен в американ-
ския интернет сайт Counter 
Terrorism*.

* http://counterterrorismblog.org/2007/09/obl_transcript.php#025752
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секта, вярвайки, че това бързо ще 
разреши изхода на войната в негова 
полза. Т.нар. “гражданска война” в 
Ирак избухна и нещата се влошиха, 
преди да излязат от неговия кон-
трол и преди той да започне да жъне 
единствено развала. 

Така че това са някои от после-
диците на свободата, за чието раз-
пространение той ви говори. Отмята-
нето на Буш от настояването да не се 
дават разширени правомощия на ООН 
в Ирак е явно признание за загуба-
та и поражението му там. Една от 
най-важните теми, засягани в речите 
на Буш от 11 септември насам, е, 
че американците нямат друг избор, 
освен да продължат войната. Този 
рефрен е всъщност ехо от думите 
на неоконсерватори като Дик Чейни, 
Доналд Ръмсфелд и Ричард Пърл. По-
следният е казвал, че американските 
граждани имат да избират единствено 
между продължаването на войната или 
нов холокост.

Казвам ви, опровергавайки това 
несправедливо твърдение, че кул-
турата и моралът на холокоста са 
ваши, а не наши. Всъщност да гориш 
живи същества е забранено от наша-
та религия, дори да са дребни като 
мравки, а какво остава за хората! 
Холокостът над евреите бе извършен 
от ваши братя в центъра на Европа, 
но ако това се беше случило по-
близо до нашите страни, повечето 
от евреите щяха да бъдат спасени, 
намирайки убежище при нас. Доказа-
телството за това е онова, което 
испанските ви братя сториха, когато 
създадоха ужасния съд на Инквизици-
ята, за да съдят евреи и мюсюлмани, 
и тогава евреите намериха убежище 
единствено в нашите земи. Затова 
еврейската общност в Мароко днес е 
една от най-големите в света. Те 
живеят сред нас и ние не сме ги из-
гаряли, но сме народ, който не спи 
потиснат, отхвърля унижението и по-
зора и наказва агресорите и тирани-
те. И няма мюсюлманска кръв да бъде 
пролята безнаказано. И ето - идва 

часът за онзи, който е чакал. 
Християнските ви братя също са 

живели сред нас четиринайсет века. 
Само в Египет има милиони христи-
яни, които ние не сме изгаряли и 
няма да горим. Факт е обаче, че 
от дълго време срещу нас се води 
продължителна и несправедлива кам-
пания от страна на вашите политици 
и писатели посредством медиите, и 
особено от Холивуд, която цели да 
представи исляма и неговите после-
дователи по начин, който да ви от-
блъсне от правата вяра. Геноцидът 
и холокостът бяха дело на вашите 
ръце: малцина от американските ин-
дианци бяха пощадени, а само преди 
няколко дни в Япония отбелязаха 62-
рата годишнина от унищожението на 
Хирошима и Нагасаки заради вашата 
ядрена бомба. 

Сред последиците от несправедли-
вата ви война в Ирак е и провалът 
на вашата демократична система въ-
преки издиганите лозунги за спра-
ведливост, свобода, равенство и ху-
манност. Демокрацията не само не е 
успяла да постигне тези цели, но на 
практика е унищожила тях и други 
ценности с оръжията си - особено в 
Ирак и Афганистан, по един безцере-
монен начин, като ги е заменила със 
страх, разруха, унищожение, глад, 
болести, принудително прогонване и 
над един милион сираци само в Ба-
гдад, както и стотици хиляди вдови-
ци. Американската статистика съоб-
щава за смъртта на над 650 000 души 
в Ирак в резултат на войната. 

Народе на Америка,
Светът следи с притаен дъх нови-

ните от нахлуването ви в Ирак, тъй 
като наскоро хората узнаха, че след 
няколко години трагедии заради тази 
война мнозинството от вас искат тя 
да бъде прекратена. Ето защо вие 
избрахте Демократическата партия за 
тази цел, но демократите не са на-
правили нищо, което си струва да 
споменем. Напротив, те продължават 
да се съгласяват с изразходването 
на десетки милиарди долари за убий-
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ствата и войната, което разочаро-
ва повечето от вас. И ето каква е 
същността на нещата, тъй че всеки 
да може сам да разсъди: Защо де-
мократите не успяха да спрат тази 
война, въпреки че са мнозинство? Ще 
отговоря на този въпрос, като преди 
това задам друг: Защо управниците 
в Белия дом желаят да водят войни 
по цял свят и да се възползват от 
всяка възможност, за да достигнат 
тази своя цел, понякога съчинявайки 
лъжливи и измамни оправдания, както 
е в Ирак? 

По време на войната във Виет-
нам американските управници твърдя-
ха, че тя е необходима и решителна 
стъпка, а Ръмсфелд и приближените 
му убиха два милиона виетнамски се-
ляни. Когато обаче Джон Кенеди пое 
президентския пост и се отклони от 
приетия политически курс, като по-
жела да сложи край на тази неспра-
ведлива война, това разгневи соб-
ствениците на големите корпорации, 
които се облагодетелстваха от нея. 
Кенеди беше убит тогава, когато “Ал 
Кайда” още не съществуваше, а един-
ствените спечелили от убийството му 
бяха именно тези корпорации. Война-
та продължи още почти десет години. 
Но дори след като осъзнахте, че 
това е една несправедлива и ненужна 
война, вие направихте една от най-
големите си грешки, като нито по-
търсихте отговорност от тези, които 
я започнаха, нито ги наказахте - 
дори най-отявления убиец Ръмсфелд. 

Още по-невероятно е обаче, че 
след това Буш го избра за министър 
на отбраната по време на първия си 
мандат, назначи Чейни за вицепрези-
дент, Пауъл за държавен секретар, а 
Ричард Армитидж за негов заместник 
въпреки ужасяващия му кървав опит в 
убиването на хора. Това беше ясен 
сигнал, че главната грижа на тази 
администрация - “администрация на 
генералите” - не бе да служи на 
човечеството, а по-скоро да пълни 
новините с кланета. Въпреки това 
вие позволихте на Буш да изпълни 

първия си мандат, но още по-странно 
- избрахте го и за втори, което му 
даде зелена светлина - с цялото ви 
знание и съгласие, да продължи да 
убива народа на Ирак и Афганистан. 
И след всичко това твърдите, че сте 
невинни! Тази ваша невинност е като 
моята от кръвта на синовете ви на 
11 септември, ако изобщо твърдях 
това. Но ми е невъзможно да бъда 
снизходителен към мнозина от вас 
заради арогантността и безразличие-
то, които проявявате към живота на 
хората извън Америка или пък към 
лъжите на лидерите ви, след като 
целият свят съзнава, че те получа-
ват лъвския пай. Този морал не е 
нашият морал. 

Искам да подчертая, че отказът 
стари престъпници да се изправят 
пред съда е довело до повтаряне на 
престъпленията им срещу човечест-
вото и воденето на несправедлива 
война в Междуречието. Тази война бе 
напълно ненужна, за което впрочем 
свидетелстват и собствените ви до-
клади. Измежду най-вещите сред вас, 
които ви говорят за това и за мани-
пулирането на общественото мнение, 
е Ноам Чомски. Той отправи мъдри 
и трезви съвети преди войната, но 
тексаският лидер, който не обича 
съветници, не го чу. 

Целият свят излезе на невиждани 
дотогава протестни демонстрации, за 
да предотврати започването на тази 
война, и описа истинската й същност 
с красноречиви изрази като “пролива-
не на червена кръв за черен петрол”, 
но той не им обърна никакво вни-
мание. Време е хората да разберат, 
че речите за правата и свободите на 
човека са лъжи, произведени от Белия 
дом и неговите съюзници в Европа, за 
да заблудят човеците, да установят 
контрол върху техните съдби и да ги 
подчинят. Така че причините демокра-
тите да не успеят да спрат войната в 
Ирак са същите, поради които бившият 
американски президент Кенеди не успя 
да спре войната във Ветнам. Онези, 
които разполагат с истинската власт 
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и влияние, са хората с най-голям 
капитал. И тъй като демократичната 
система позволява на големите корпо-
рации да подкрепят кандидати за пре-
зидент или за Конгреса, не бива да 
ви учудва провалът на демократите.

Вие сте народът, който е измис-
лил поговорка като “Парите гово-
рят”. Казвам ви: След като вашите 
представители от Демократическата 
партия не успяха да осъществят во-
лята ви да спрете тази война, вие 
можете да продължите да издигате 
антивоенни плакати и да излизате 
по улиците на големите градове, а 
после да се прибирате по домовете 
си, но от това няма да има никаква 
полза, тъй като войната ще продъл-
жава. 

Има обаче два начина за прекра-
тяването й. 

Първият е от наша страна и се 
състои в продължаването и увели-
чаването на убийствата и борбата 
срещу вас. Това е наш дълг, нашите 
братя го изпълняват и аз моля Аллах 
да ги дари с кураж и победа. Вто-
рият начин е от ваша страна. Вие, 
както и целият свят вече сте осъз-
нали значението на демократичната 
система и начина, по който тя си 
играе с интересите на народите и с 
кръвта им, като жертва войниците и 
мирното население, за да постигне 
целите на големите корпорации. На 
всички вече е ясно, че именно те са 
истинските тирани и терористи. 

Животът на цялото човечество е в 
опасност заради глобалното затоп-
ляне, което до голяма степен при-
чиняват вредните емисии от заводи-
те на големите корпорации. Въпреки 
това техните представители в Бе-
лия дом упорстват в неспазването 
на Протокола от Киото, макар и на-
ясно със статистиката за смъртта и 
прогонването на милиони души пора-
ди тази причина, особено в Африка. 
Тази най-страшна от всички запла-
хи за живота на човечеството про-
дължава да набира скорост, докато 
светът е доминиран от системата на 

демокрация, потвърждавайки нейната 
огромна неспособност да защити чо-
вешките същества и техните интере-
си от алчността и сребролюбието на 
големите корпорации. Въпреки този 
безочлив тероризъм срещу човечест-
вото лидерите на Запада - особено 
Буш, Блеър, Саркози и Браун, все 
още говорят за свобода и човешки 
права, скандално подценявайки ин-
телигентността на хората. Има ли 
тероризъм по-голям, по-явен и по-
опасен от този? 

Ето защо ви казвам: така, както 
преди сте се освободили от потис-
ничеството на духовници, монарси и 
феодали, така и днес трябва да се 
освободите от заблудите и оковите 
на капитализма. Ако размислите до-
бре, накрая ще разберете, че това е 
система по-жестока и по-безпощадна 
от средновековните. Капиталистиче-
ската система се опитва да превърне 
целия свят във феодално владение 
на големите корпорации под знамето 
на “глобализацията”, за да защити 
демокрацията. А трагедиите на Ирак 
и Афганистан, задъхването ви под 
тежеста на лихвите - и свързани-
те с тях безумни дългове, данъци 
и ипотеки; глобалното затопляне и 
неговите страшни последици; ужася-
ващата бедност и глад на Африка: 
всичко това е само част от злове-
щото лице на тази глобална система. 
Ето защо непременно трябва да се 
освободите от всичко това и да по-
търсите алтернативен, истинен ред, 
при който нито една класа няма пра-
во да налага собствените си закони 
в своя полза за сметка на други-
те, какъвто е случаят при вас, тъй 
като същността на човешките закони 
е да обслужват интересите на онези 
с капитала и да правят богатите по-
богати, а бедните по-бедни. 

Единствено непогрешима е систе-
мата на управление на Всемогъщия 
Аллах, който е създал небето, зе-
мята и човека, който е всемилостив 
и всезнаещ, който е познавач на 
душите на рабите Си. Вие сте на-
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пълно убедени, че вярвате в Бога, 
толкова сте уверени в тази ваша 
вяра, че сте я заявили върху до-
ларовата банкнота. Но истината е, 
че грешите. Безпристрастният съдия 
ще отсъди, че вярата в Аллах из-
исква последователност и съответно 
пълното подчинение трябва да бъде 
единствено пред законите и забра-
ните на Аллах във всички сфери на 
живота. А нима вие не припознава-
те други в Него във вярата си и 
не разделяте държавата от религия-
та, като при това твърдите, че сте 
вярващи?! Вашето е чиста загуба и 
отявлен политеизъм. Ще ви разкажа 
една притча за политеизма. Тя е за 
един човек, който притежавал мага-
зинче и наел на работа друг човек, 
като му рекъл: “Продавай и ми да-
вай парите от продаденото.” Но онзи 
продавал и давал оборота на някой 
си трети. Кой от вас би одобрил 
това? Вие вярвате, че Аллах е ваш 
Господ и Създател и Творец на не-
бето и земята, която поради тази 
причина е Негова собственост, а се 
трудите върху тази собственост, без 
да спазвате Неговите закони и да 
Му се подчинявате, издавайки закони 
противни на Неговите.

Тази ваша работа е най-висшата 
форма на политеизъм и е нечестиво 
възставане срещу Аллах, което пра-
ви от праведния неверник, дори той 
да се подчинява на Аллах в някои 
от другите му закони. Всемогъщият 
Аллах е низпослал Своите закони в 
свещени книги като Тората и Еванге-
лието, провождайки с тях пратеници 
като носители на добрата вест за 
човеците. И всеки, който вярва в 
тях и им се подчинява, е правове-
рен. Но когато хората на ума изме-
ниха словата на Всемогъщия Аллах и 
ги продаваха за жалки пари, както 
постъпваха равините с Тората и мо-
насите с Евангелието, Аллах изпрати 
последната Си книга, Свещения Ко-
ран, като го предпази от добавяне 
или отнемане от човешка ръка, така 
че в него се съдържа съвършеният 

ред за живота на хората. В нашето 
придържане към него е тайната на 
силата ни и предимството ни във 
войната срещу вас - въпреки че сме 
малобройни и разполагаме с малко 
средства. Ако искате да узнаете ня-
кои от причините, поради които гу-
бите тази война, прочетете книгата 
на Michael Scheuer по темата. Нека 
трудният дял на мюсюлманите днес 
не ви отблъсне от исляма, тъй като 
повечето ни управници изоставиха 
правата вяра преди десетилетия, но 
нашите предци са били предводите-
ли и пионери в света в продължение 
на много векове, докато са държали 
твърдо за нея. 

И преди да завърша, нека ви кажа 
още: напоследък се умножават ми-
слителите, които изследват събити-
ята и фактите и въз основа на тях 
предвиждат краха на американската 
империя. Сред тях е европейският 
учен, който предвиди разпадането на 
Съветския съюз. Ще ви е полезно да 
прочетете какво пише той за съдбата 
на САЩ. 

Сред главните причини за кра-
ха на СССР беше това, че Брежнев 
го измъчи, тъй като беше обзет от 
гордост и арогантност и отказваше 
да погледне истината в очите. Още 
от първата година на нашествието в 
Афганистан репортажите свидетелст-
ваха, че руснаците губят войната, 
но той отказваше да го приеме и 
да признае поражението си - което 
не само не решава проблемите, но и 
ги влошава. Колко подобна е вашата 
ситуация днес! Грешките на Брежнев 
са повтаряни от Буш, който щом бъде 
запитан кога смята да се изтегли от 
Ирак, казва, че това със сигурност 
няма да се случи по време на него-
вия мандат. Смисълът на тези думи 
е ясен. 

Казвам ви: добре е да се вслуша-
те в покъртителните разкази на ва-
шите войници, които плащат с кръв-
та, нервите и разпокъсаните си тела 
цената на такива безотговорни изя-
вления. Сред тях е красноречивото 
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свидетелство на Джошуа, което той 
разпрати до медиите и в което, из-
бърсвайки сълзите от очите си, оп-
исва американските политици в черни 
краски и ги кани да се присъединят 
към реалната борба поне за няколко 
дни. Може би неговото послание ще 
достигне по-дълбоко до вас и вие 
ще спасите него и още 150 000 от 
синовете си, които вкусват от две-
те най-горчиви възможности там: ако 
напуснат казармите, мините ще ги 
разкъсат, ако откажат да ги напус-
нат, ще бъдат наказани. Ето защо 
единственият изход за тях е да по-
сегнат на живота си или да плачат. 
Има ли още нещо, което мъжете мо-
гат да направят, освен да плачат и 
да се самоубиват, за да ги чуете 
и да им се притечете на помощ? Те 
вършат това поради жестоките уни-
жения, страха и ужаса, на които са 
подложени. То е по-страшно дори от 
онова, което робите са търпели от 
вас преди векове - сякаш някои от 
тях са преминали от една към друга, 
по-страшна форма на робство, макар 
и маскирана от финансовите съблазни 
на министерството на отбраната.

Чувствате ли тяхното ужасно стра-
дание?

В заключение ви приканвам да при-
емете исляма, понеже най-голямата 
и непоправима грешка, която човек 
може да допусне на този свят, е да 
умре, без да се е предал изцяло на 
Всемогъщия Аллах, т.е. извън исля-
ма. Ислямът е придобвика и в този, 
и в следващия живот. Правата вяра е 
милост за човеците, изпълваща сър-
цата им с мир и покой. Муджахидини-
те ви дават ясен урок: целият свят 
ги преследва, но техните сърца са 
спокойни и доволни поради милост-
та на Аллах. Правата вяра подрежда 
живота на хората, защитава нуждите 
и интересите им, пречиства морала 
им, пази ги от злини и им гаранти-
ра място във рая. Тя ще ви помогне 
да осъществите и желанието си да 
прекратите тази война, тъй като щом 
войнствено настроените корпоративни 

магнати разберат, че сте загубили 
доверието си в демокрацията и сте 
потърсили алтернатива - исляма, те 
ще се втурнат след вас да ви угаж-
дат, за да ви отклонят от него. 

Ето защо придържането ви към ис-
ляма ще ги лиши от възможността да 
мамят народите и да им прибират па-
рите под различни претексти. В ис-
ляма няма данъци, а малка сума пари 
(зекат), която се дава и е само 
2,5%. Тъй че внимавайте с хората на 
капитала. Когато четете за исляма 
от чистите му извори, ще достигнете 
до важна истина - че религията на 
всички пророци е една и същността 
й е подчинение на волята на Аллах 
във всички аспекти на живота, дори 
ако шериатите (законите) в тези ре-
лигии се различават. А знаехте ли, 
че името на пророка на Аллах Иисус 
(Исса) и майка му се споменават в 
Свещения Коран десетки пъти и че 
в Корана има цяла глава “Мариям”, 
т.е. Мария, дъщеря на Имран и майка 
на Иисус? Тя разказва историята на 
забременяването на Мария с Иисус и 
потвърждава чистотата и невинност-
та й за разлика от измислиците на 
евреите за нея. 

Който иска да разбере това, тряб-
ва да чуе стиховете на тази вели-
колепна глава от Корана: един от 
праведните царе на християните чул 
някои от тях и очите му се изпъл-
нили със сълзи, и той казал нещо, 
над което дирещите истината трябва 
дълго да размишляват: “Наистина, 
тези слова и онова, за което говори 
Иисус, идват от един и същ източ-
ник”, т.е. Свещеният Коран и Еван-
гелието идват от Всемогъщия Аллах 
и всеки, който е умен и справедлив 
сред вас и размисля над писаното в 
Корана, ще стигне до същата исти-
на. Трябва да се отбележи още, че 
Аллах е запазил Корана от човеш-
ки промени. И четенето му изисква 
съвсем малко усилия, но ползите са 
неизмерими.

Мир на онзи, който следва Него-
вото напътствие.    
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Томас Л. Фридман

Томас Лоурън Фридман 
е известен американски 
журналист. Неговите ко-
ментари се появяват два 
пъти седмично в „Ню Йорк 
таймс” и са посветени на 
проблеми на международ-
ните отношения.  Носител 
е на наградата „Пулицър”. 
Книгата му „Светът е пло-
сък”, посветена на глоба-
лизацията, излезе през 
2005 г. и се превърна в 
бестселър. През тази годи-
на излезе трето издание на 
книгата. 

Едно нещо, което 
винаги ме е оставяло 
в недоумение относно 
военната кампания на 
Буш в Ирак и срещу „Ал 
Кайда”, е следното: как 
една администрация, 
която толкова успешно 
надхитряше своите по-
литически опоненти на 
домашна почва, е тол-
кова неспособна да над-
хитри своите опоненти 
в чужбина? 

Как екипът на Буш успя 
да надхитри Джон Кери и 
Макс Клиланд – автентич-
ни ветерани от войната във 
Виетнам, които Белият дом 
превърна в предаващи се 
пацифисти във войната с 
тероризма, а не успя да над-
хитри Осама бен Ладен, ге-
ноцидното чудовище, което 
днес е считано от мнозина 
за авангарда на антиамери-

канската „съпротива”?
Заслушайте се в разговор 

за Америка в арабския свят 
или дори в Европа или Аф-
рика и няма да са измина-
ли и 30 секунди, преди да 
чуете думите „Абу Гариб” и 
„Гуантанамо”. Да, и двете са 
срамни, но “Абу Гариб” си е 
приятна почивка в сравне-
ние с това, което „Ал Кайда” 
и нейните сунитски джиха-
дистки симпатизанти вършат 
в Ирак. Въпреки това нито 
едно от техните злодеяния 
нито за миг не бе превърна-
то в глобално нападение сре-
щу човечеството подобно на 
“Абу Гариб” и “Гуантанамо”. 

Замислете се за случилото 
се на 14 август 2007 година. 

Четирима терористи-
камикадзе се взриви-
ха в две иракски села 
и убиха повече от 
500 цивилни кюрди 
– мъже, жени и бе-
бета, които са част от 
малката предислям-
ска секта на язидите.

Какъв обаче бе 
отговорът на адми-
нистрацията на Буш 
спрямо това безчин-
ство? Абсолютно 
мълчание. След дос-
та време, прекарано 
с търсачката Google, 
най-доброто, кое-
то успях да намеря, 
бяха думите на гово-
рителя на американ-
ското командване 
в Ирак Кристофър 
Гарвър: „Ние счи-
таме „Ал Кайда” за 

главния заподозрян.” 
Брей!  

Извинете ме, но за какво 
точно се бием в Ирак или в 
тази широкомащабна война 
срещу ислямисткия екстре-
мизъм, ако убийството на 
500 цивилни може да ос-
тане пренебрегнато? Дори 
да не знаем истинските из-
вършители, ние знаем кой е 
вдъхновителят на този вид 
геноцид – „Ал Кайда” и Оса-
ма бен Ладен – и ние тряб-
ва да повтаряме това всеки 
божи ден. 

Задайте си следния въ-
прос: как биха се отнесли 
Карл Роув и Карън Хюз 
спрямо убийствата на язи-
дите, ако Осама бен Ладен 

Да бъдеш надхитрен  
от Осама бен Ладен 



�1

Апостроф

бе съперник на Джордж 
Буш по време на президент-
ска кампания? За по-малко 
от час щяха да свикат прес-
конференция, на която да 
заявят: „Този геноцид сре-
щу иракското население бе 
вдъхновен от Бен Ладен. 
Ние обвиняваме Бен Ладен 
за масовото убийство на по-
вече от 500 жени и деца. 
Бен Ладен е убил повече 
иракчани и мюсюлмани от 
който и да било друг жив 
човек. Ако подкрепите Бен 
Ладен, вие ще подкрепите 
геноцида срещу мюсюлма-
ните.” И те щяха да повта-
рят това послание всеки ден 
по всяка медия. 

Защо трябва да направим 
това? Защото Бен Ладен и 
неговият помощник Айман 
аз Зауахири го правят! Те 
се грижат за своя имидж. Те 
не искат да бъдат окачест-
вявани като „извършители 
на геноцид”. Те искат да бъ-
дат познати на мюсюлмани-
те като „съпротивата”, като 
по този начин ще могат да 
продължат да действат по 
същия начин и да привли-
чат нови попълнения сред 
редиците си. 

Разбира се, някои сунит-
ски племена в Ирак, които 
са пряко застрашени от „Ал 
Кайда”, се надигнаха срещу 
нея, но като цяло в арабско-
мюсюлманския свят Буш 
отстъпва на Бен Ладен. Гос-
подин Буш губи PR войната 
срещу един масов убиец. Да, 
не е лесно да се справим с 
вродения антиамерикански 
уклон на арабските медии, 
но ние дори не се опитваме. 

Прекарах петък вечер, 
размотавайки се в новинар-
ския отдел на „Ал Джазира” 
в Доха. Попитах арабските 
репортери какви биха били 

резултатите от проведена 
в региона анкета за попу-
лярността на Буш и тази на 
Бен Ладен. „Г-н Буш няма 
никакъв шанс” – казаха те. 
„Основна разлика между 
тях двамата обаче е – до-
бави един журналист, – че 
мандатът на Буш върви към 
своя край, а Бен Ладен ос-
тава в длъжност.” Един еги-
петски анализатор добави, 
че на либералите в араб-
ския свят, които подкрепи-
ха американските усилия за 
демократизация на Ирак, в 
момента в арабската преса 
се гледа като на „интелек-
туални пехотинци”. Амери-
кански пехотинец се е пре-
върнало в обидна дума.  

Бен Ладен създаде ситу-
ация, в която на американ-
ската окупация на Ирак се 
гледа като на напълно не-
легитимна, от което следва, 
че насилието на сунитските 
джихадисти срещу амери-
кански войници или иракски 
цивилни се смята за напълно 

легитимна „съпротива”. 
Както наскоро бе отбеля-

зано в списание “Икономист”, 
„това е голяма заблуда”. Да, 
военните нападения срещу 
чуждестранни войници, ко-
ито са дошли без покана в 
нечия страна, могат да бъдат 
наречени „съпротива”. „Но 
масовото избиване на ирак-
ското цивилно население не 
може да бъде приравнено с 
подобно възвишено понятие. 
Според всичките установени 
норми за поведение по вре-
ме на война и всички военни 
закони (а също така и според 
ислямското право) преднаме-
реното избиване на цивилни, 
без с това да бъдат постигна-
ти конкретни военни цели, е 
чисто престъпление.”

Така че защо просто не 
кажем това? Ако някой не 
може да спечели война за 
спечелване на обществено-
то мнение срещу Бен Ладен, 
то той няма право повече 
да води истинска война в 
Ирак.  

“ Попитах арабските репортери какви 
биха били резултатите от проведена 
в региона анкета за популярността 

на Буш и тази на Бен Ладен. „Г-н Буш няма 
никакъв шанс” – казаха те. „Основна раз-
лика между тях двамата обаче е – добави 
един журналист, – че мандатът на Буш 
върви към своя край, а Бен Ладен остава 
в длъжност.” Един египетски анализатор 
добави, че на либералите в арабския свят, 
които подкрепиха американските усилия 
за демократизация на Ирак, в момента в 
арабската преса се гледа като на „инте-
лектуални пехотинци”. Американски пе-
хотинец се е превърнало в обидна дума.  
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Брус Рийдъл

Брус Рийдъл е служител от Центъра 
за близкоизточна политика „Сабан” в 
института “Бруукингс”. След 29 годи-
ни, прекарани в ЦРУ, през миналата 
година той се пенсионира. Работил е 
като специален помощник на прези-
дента и като директор по близкоизточ-
ните въпроси в Съвета по национална 
сигурност (1997-2002), като замест-
ник-помощник за близкоизточните и 
южноазиатските въпроси на минис-
търа на отбраната (1995-1997) и като 
офицер от националното разузнаване 
за близкоизточните и южноазиатски-
те въпроси в Националния съвет на 
разузнаването (1993-1995).

Нахлувайки в Ирак, Вашингтон - вместо да 
доведе докрай преследването на Осама бен Ла-
ден - несъзнателно помогна на своите врагове: 
„Ал Кайда” има повече бази, повече партньо-
ри и повече последователи, отколкото имаше 
преди 11 септември 2001 г. Сега групировката 
работи по изграждането на мрежи в Близкия 
изток и Африка и даже може да се опита да по-
дмами Съединените щати да започнат война с 
Иран. Вашингтон трябва да насочи усилията 
си към преследването на лидерите и идеологи-
ята на „Ал Кайда” и към промяна на условията, 
в които те процъфтяват.

Свиреп враг

Днес „Ал Кайда” е много по-опасен враг, от-
когато и да било преди. Вярно е, че терорис-
тичната организация претърпя няколко пора-

жения след събитията от 11 септември – загуби 
своята държава в държавата в Афганистан, ня-
колко от лидерите й бяха убити, а опитите й 
да свали правителствата в Египет, Йордания и 
Саудитска Арабия удариха на камък. Но пора-
ди нетърпеливостта на Вашингтон да започне 
война с Ирак, вместо да насочи усилията си 
към преследването на лидерите на „Ал Кайда”, 
днес организацията притежава солидна база 
в труднодостъпните територии на Пакистан и 
право да участва в изборите в Западен Ирак. 
Влиянието й се простира надлъж и нашир из 

Прочетено във „Форийн афеърс”

„Ал Кайда” 
отвръща на удара
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ислямския свят, където тя 
разполага с многобройни 
агенти, но също така и в 
Европа, където тя може да 
разчита на подкрепата на 
някои лишени от правото 
да взимат участие в избо-
ри мюсюлмани, членове 
на арабската и азиатската 
диаспора. 

Целите на Осама бен 
Ладен си остават същите 
– така, както си остава съ-
щата и неговата основна 
стратегия. По думите му 
той се стреми да „прово-
кира и подмамва” Съеди-
нените щати в „кървави 
войни” из ислямския свят. 
Той иска да доведе стра-
ната до банкрут така, как-
то той смята, че е довел 
до банкрут Съветския съюз в Афганистан през 
осемдесетте години. Така деморализираният 
„далечен враг” ще се оттегли и ще даде въз-
можност на „Ал Кайда” да съсредоточи усилия-
та си в унищожаването на „близките й врагове” 
– Израел и „корумпираните” режими в Египет, 
Йордания, Пакистан и Саудитска Арабия. Аме-
риканската окупация на Ирак помогна на Бен 
Ладен да придвижи плана си напред и той 
положи много усилия, за да превърне Ирак в 

същински капан за Вашингтон. Сега той може 
би планира да разшири обсега на своята стра-
тегия, като въвлече САЩ и Иран във война по-
между им.

Сега постигането на решителна победа над 
„Ал Кайда” ще бъде далеч по-трудно, отколкото 
би било преди няколко години. Въпреки това 
победа все още може да бъде постигната, ако 
Вашингтон и неговите съюзници разработят 
ясна стратегия в рамките на няколко години, 

която да бъде фокусирана 
както върху преследване-
то на лидерите и идеоло-
гията на „Ал Кайда”, така 
и върху променянето на 
локалните условия, които 
им позволяват да процъф-
тяват. В противен случай 
ще бъде въпрос на време 
„Ал Кайда” да удари отно-
во в сърцето на Съедине-
ните щати. 

Една загуба,  
две печалби

Лидерите на „Ал Кайда” 
не очакваха бързото рух-
ване на режима на тали-
баните в Афганистан през 
есента на 2001 г. До този 

“ ...поради нетърпеливостта на Вашинг-
тон да започне война с Ирак, вместо да 
насочи усилията си към преследването 

на лидерите на „Ал Кайда”, днес организаци-
ята  притежава солидна база в труднодо-
стъпните територии на Пакистан и право 
да участва в изборите в Западен Ирак. Вли-
янието й се простира надлъж и нашир из 
ислямския свят, където тя разполага с мно-
гобройни агенти, но също така и в Европа, 
където тя може да разчита на подкрепата 
на някои лишени от правото да взимат учас-
тие в избори мюсюлмани, членове на араб-
ската и азиатската диаспора.  

Нахлувайки в Ирак, Вашингтон - вместо да доведе 
докрай преследването на Осама бен Ладен - несъзна-

телно помогна на своите врагове: „Ал Кайда” има по-
вече бази, повече партньори и повече последователи, 

отколкото имаше преди 11 септември 2001 г.
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момент Афганистан бе благоприятна почва за 
разрастването на организацията. Според ня-
кои изчисления „Ал Кайда” е успяла да обучи 
около 60 000 джихадисти в страната. Лиде-
рите на организацията посрещнаха спокойно 
инвазията на американските и коалиционни-
те сили в Афганистан, предполагайки, че ско-
ро те щяха да затънат в конфликта така, както 
се случи със Съветския съюз преди две десе-
тилетия. „Ал Кайда” и талибаните си мислеха, 
че са обезглавили афганската опозиция и че 
посредством убийството на командира на Се-
верния съюз Ахмед Шах Масуд два дни преди 
11 септември са осакатили способността й да 
се сражава. 

Обаче през декември 2001 година лиде-
рът на талибаните Молла Мухаммад Омар, 
към когото Бен Ладен бе положил клетва за 
вярност, загуби Кандахар – столицата на та-
либанския феодализъм. Още при започване-
то на инвазията талибаните вече бяха загуби-
ли подкрепата на голяма част от афганците 
поради драконовите им мерки за прилагане 
на фундаменталистките ислямски закони и 
енергичните им мерки за унищожаване на ма-
ковите полета, които представляват основата 
на афганистанската икономика. Но ключът за 
тяхното поражение се оказа отстъпничеството 
на Пакистан. Според експерта по въпросите за 
талибаните Ахмед Рашид преди събитията от 
11 септември 60 000 пакистанци доброволци 
са служели на страната на талибаните наред с 
няколко дузини активно служещи съветници в 
пакистанската армия и даже малки отряди от 
пакистанските специални части. Когато тези 
експерти са се отказали, талибаните са загуби-
ли конвенционалните си военни способности 
и политическо покровителство, а „Ал Кайда” е 
загубила твърдата почва под краката си, която 
й е давала възможност да планира операции, 
да извършва тренировъчна дейност и да про-
пагандира своята идеология. 

Висшите членове на „Ал Кайда” и талибани-
те обаче се възстановиха бързо. В началото на 
2002 г. те се укриха в непристъпните местности 
около пакистанско-афганистанската граница. 
Бойците се скриха под земята, а преследване-
то на тримата най-търсени лидери на органи-
зацията – Бен Ладен, Молла Омар и Айман аз 
Зауахири (дясна ръка на Бен Ладен) – преста-
на. През следващите две години „Ал Кайда” се 
концентрира върху полагането на всички въз-
можни усилия да продължи да съществува и 

заедно с талибаните да изгради своя нова база 
около град Кета в пакистанската провинция 
Балучистан.

„Ал Кайда” се ориентира бързо и към раз-
гръщането на своята дейност в Ирак, където 
преди 11 септември тя имаше малко и незна-
чително присъствие. (Комисията за разследва-
нето на обстоятелствата около събитията от 11 
септември 2001 г. не откри никакви сериозни 
доказателства за оперативни връзки между 
„Ал Кайда” и Ирак преди атаките, а придоби-
лият позорна слава доклад, свързващ ръко-
водителя на атентатите от 11/9 Мохамед Ата 
с офицери от иракското разузнаване в Прага, 
бе дискредитиран.) На 11 февруари 2003 г. Бен 
Ладен отправи послание до иракския народ, 
което бе излъчено по арабския сателитен ка-
нал „Ал Джазира”. Чрез посланието Бен Ла-
ден предупреди иракския народ да се подготви 
„кръстоносците да окупират една от бившите 
ислямски столици, да оплячкосат мюсюлман-
ските богатства и да поставят марионетно пра-
вителство, което да действа според заповедите 
на неговите господари във Вашингтон и Тел 
Авив в посока проправяне на пътя за създаване 
на Велик Израел”. Той посъветва иракчаните 
да се подготвят за дълга борба срещу нахлува-
щите чужди сили и да се включат в „градските 
и уличните боеве”, като подчерта „важността 

“ Още при започването на 
инвазията талибаните 
вече бяха загубили под-

крепата на голяма част от 
афганците поради драконови-
те им мерки за прилагане на 
фундаменталистките ислям-
ски закони и енергичните им 
мерки за унищожаване на ма-
ковите полета, които пред-
ставляват основата на афга-
нистанската икономика. Но 
ключът за тяхното пораже-
ние се оказа отстъпничество-
то на Пакистан. 
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на мъченическите операции, които нанесоха 
безпрецедентна вреда на Америка и Израел”. 
Даже окуражи джихадистите в Ирак да си съ-
трудничат с „неверниците социалисти” – баа-
систите – „поради сходните им интереси”. 

Десетки арабски доброволци, много от кои-
то вдъхновени от думите на Бен Ладен, се от-
правиха към Ирак непосредствено преди аме-
риканската инвазия в страната. Някои от тях 
се присъединиха към новоизградената мрежа, 
създадена от дългогодишния съдружник на 
Бен Ладен Абу Мусаб аз Заркауи, който бе из-
бягал от Афганистан и бе дошъл в Ирак през 
2002 г., за да започне подготовките срещу ин-
вазията. (Аз Заркауи е участвал в замисляне-
то на плана на „Ал Кайда” за взривяването на 
хотел „Радисън” и други обекти в столицата на 
Йордания – Аман, през декември 2000 г. По-
късно в Херат в Афганистан той е извършвал 
операции, допълващи тези на „Ал Кайда”.) На 
28 октомври 2002 г. мрежата на Аз Заркауи 
уби в Аман служителя от Американската аген-
ция за международно развитие Лорънс Фоли 
– това бе първата антиамериканска операция, 
свързана с инвазията в Ирак. 

Корен и клон

Американската инвазия в Ирак премахна 
натиска над „Ал Кайда” в пакистанските труд-
нодостъпни територии и отвори нови възмож-
ности за организацията в Близкия изток. Също 
така направи точно това, което лидерите на 
„Ал Кайда” искаха, като просто потвърди тях-
ното твърдение, че Съединените щати са им-
периалистическа сила, което от своя страна им 
помогна да изправят на крака редица местни 
съюзи. В Ирак Аз Заркауи възприе стратегия 
за отчуждаване на американските съюзници и 
дестабилизиране на страната. Той се стремеше 
да изолира американските сили, като изгони 
от страната всички останали чуждестранни 
сили посредством систематични терористични 
атаки, най-известните от които бяха бомбените 
атентати в йорданското посолство и седалище-
то на ООН в Багдад през лятото на 2003 годи-
на. Нещо, което е от още по-голямо значение, 
е, че той се фокусира върху слабото място на 
иракското общество – разделението между су-
нитите и шиитите – с цел да въвлече страната 
в гражданска война. Той извърши поредица 
от терористични атентати срещу шиитски ли-

дери, шиитски светини и обикнове-
ни хора по улиците. Той организира 
убийството през 2003 година на вър-
ховния лидер на Висшия съвет на ис-
лямската революция в Ирак аятолах 
Мухаммад Бакр ал Хаким и бомбени-
те атентати на шиитски светилища в 
Наджаф и Багдад през март 2004 и 
в Наджаф и Кербала през декември 
2004. Даже според безмилостните 
критерии на „Ал Кайда” Аз Заркауи 
беше ненадминат. 

Стратегията на Аз Заркауи стана 
обект на критиката на някои други 
джихадистки групировки и на въ-
трешни противоречия в „Ал Кайда”, 
но въпреки това доведе до успехи. В 
писмо, изпратено до Аз Заркауи с дата 
9 юли 2005 година, Аз Зауахири по-
ставяше под въпрос дали е мъдро да 
се разпалва сунитско-шиитска омраза 
в ислямския свят. Аз Заркауи стана 
известен сред движението като „ал 
гариб” (странника) поради крайните 
му позиции. Независимо от това той 
продължи смело напред, а лидерство-
то на „Ал Кайда” в Пакистан никога 

“ “Ал Кайда” се ориентира бързо 
и към разгръщането на своята 
дейност в Ирак, където преди 11 

септември тя имаше малко и незна-
чително присъствие. ...На 11 февруари 
2003 г. Бен Ладен отправи послание 
до иракския народ, което бе излъче-
но по арабския сателитен канал „Ал 
Джазира”. Чрез посланието Бен Ла-
ден предупреди иракския народ да се 
подготви „кръстоносците да окупи-
рат една от бившите ислямски сто-
лици, да оплячкосат мюсюлманските 
богатства и да поставят марионет-
но правителство, което да действа 
според заповедите на неговите госпо-
дари във Вашингтон и Тел Авив в по-
сока проправяне на пътя за създаване 
на Велик Израел”.   
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не му се противопостави публично. Макар че 
разполагаше само със сравнително малък брой 
сунитски бойци в Ирак, Аз Заркауи беше във 
вихъра на съпротивата, двигателят на граж-
данската война. В края на 2004 година офици-
ално бе обявил лоялността си към Бен Ладен, 
а Бен Ладен го бе провъзгласил за „принца на 
„Ал Кайда” в Ирак”.

Групировката на Аз Заркауи – „Ал Кайда в 
Ирак”, продължи да разпалва вражда между 
сунитите и шиитите. През февруари 2006 го-
дина тя нападна едно от най-известните шиит-

ски светилища – Златната джамия в Самара. 
Смъртта на Аз Заркауи през миналото лято не 
доведе до съществени изменения. През октом-
ври 2006 г. групировката обяви независима су-
нитска държава – Ислямска държава Ирак – в 
областите, в които преобладава сунитско насе-
ление, например Багдад, Мосул и провинция 
Анбар, като по този начин даде да се разбере, 
че е не само срещу американската окупация, 
но и срещу подкрепяния от Иран шиитски ре-
гион в южната част на страната и кюрдския ре-
гион в северната част (за който тя твърди, че е 

“ В Ирак Аз Заркауи възприе 
стратегия за отчуждава-
не на американските съ-

юзници и дестабилизиране на 
страната. Той се стремеше да 
изолира американските сили, 
като изгони от страната 
всички останали чуждестран-
ни сили посредством систе-
матични терористични ата-
ки, най-известните от които 

бяха бомбените атентати в 
йорданското посолство и седа-
лището на ООН в Багдад през 
лятото на 2003 година. Нещо, 
което е от още по-голямо зна-
чение, е, че той се фокусира 
върху слабото място на ирак-
ското общество – разделение-
то между сунитите и шиити-
те – с цел да въвлече страната 
в гражданска война.

Групировката на Аз Заркауи – „Ал Кайда в Ирак”, продължи да разпалва вражда между сунитите и шии-
тите. През февруари 2006 година тя нападна едно от най-известните шиитски светилища – Златната 

джамия в Самара. 
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подкрепян от Израел). Като цяло „Ал Кайда в 
Ирак” продължи да организира кървави атен-
тати срещу шиитите в Багдад. 

Осезаемият успех на партньорите й в Ирак 
засили позициите на „Ал Кайда” и на нейните 
нови или стари съюзници в Пакистан. До 2004 
година благодарение на тактически препоръки 
и навярно на финансова подкрепа от страна на 
„Ал Кайда” талибаните вече се бяха прегрупи-
рали. През 2005 беше излъчен видеозапис на 
Бен Ладен, който даваше указания на своите 
командири. До 2006 г. талибаните вече бяха 
възстановили силите си до такава степен, че 
започнаха мащабна офанзива 
в Афганистан и дори направи-
ха опит да си възвърнат Канда-
хар. Нови тактически методи, 
внесени от Ирак, като само-
убийствените взривявания и 
употребата на импровизирани 
взривни устройства, станаха 
често явление в Афганистан. 
По данни на американската 
армия броят на нападенията 
на талибаните се е увеличил 
от 1632 през 2005 година до 
5388 през 2006, а броят на са-
моубийствените атентати е на-
раснал от 27 през 2005 до 139 
през 2006. Войските на НАТО 
се придържаха близо до глав-
ните градове, но търпяха зна-
чителни загуби, включително 
и над 90 убити войници. 

„Ал Кайда” разви и по-близ-
ки отношения с кашмирски те-
рористични групировки като 
„Лашкар Тайба” и „Джейш 
Мухаммад”. Някои от връзки-
те на организацията с кашмир-
ските групировки предшестват 
събитията от 11/9. Например в 
края на 1999 година Бен Ладен 
(както и сили на талибаните и агенти на пакис-
танското разузнаване) беше въвлечен в отвли-
чането на самолет на индийските аеролинии 
от кашмирски терористи – операция, която 
тогавашният индийски министър на външните 
работи правилно описа като „репетиция” пре-
ди 11/9. „Ал Кайда” и кашмирските групировки 
продължиха смъртоносното си сътрудничест-
во: многобройните бомбени атентати, които 
миналия юли разтърсиха Мумбай, носеха от-

печатъка на специфичния modus operandi на 
„Ал Кайда”, а индийските власти ги свързаха 
със съюзниците на организацията в Кашмир. 

Разпространяването на новината

При наличието на две сигурни бази и заз-
дравени локални съюзи „Ал Кайда” положи 
усилия, за да разшири обсега си извън Афга-
нистан, Пакистан и Ирак. За да демонстрира 
възможно най-ярко своята сила, „Ал Кайда” 
записва повечето от своите операции и раз-

пространява страховитите видеоматериали по 
джихадистките уебсайтове из целия свят. Аме-
риканското окупиране на Ирак и последвалият 
хаос бяха подарък за пропагандните усилия на 
„Ал Кайда”, тъй като според лидерите на орга-
низацията те предоставяха явно доказателство 
както за империалистическите планове на Ва-
шингтон, така и за това, че джихадът срещу 
американските сили работи. 

През октомври 2004 година, точно по време 

“ Осезаемият успех на партньорите 
й в Ирак засили позициите на „Ал 
Кайда” и на нейните нови или ста-

ри съюзници в Пакистан. До 2004 година 
благодарение на тактически препоръки и 
навярно на финансова подкрепа от стра-
на на „Ал Кайда” талибаните вече се бяха 
прегрупирали. През 2005 беше излъчен 
видеозапис на Бен Ладен, който даваше 
указания на своите командири. До 2006 г. 
талибаните вече бяха възстановили си-
лите си до такава степен, че започнаха 
мащабна офанзива в Афганистан и дори 
направиха опит да си възвърнат Канда-
хар. Нови тактически методи, внесени 
от Ирак, като самоубийствените взри-
вявания и употребата на импровизирани 
взривни устройства, станаха често яв-
ление в Афганистан. 
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на американските президент-
ски избори, Бен Ладен напра-
ви видеообръщение, в което 
обеща да доведе Вашингтон до 
банкрут в Афганистан и Ирак. 
След като прекара по-голяма-
та част от 2005 година в мъл-
чание, през 2006 година той 
отправи няколко послания. По 
време на петата годишнина от 
11/9 „Ал Кайда” излъчи важен 
филмов материал, озаглавен 
„Набегът в Манхатън”, който 
съдържаше неизлъчвани пре-
ди това видеоматериали, по-
казващи двама от пилотите на 
самолетите от 11/9 и най-из-
черпателната дискусия до мо-
мента относно подготовката и 
целта на операцията. Водачът 
на пропагандната дейност на 
„Ал Кайда” Аз Зауахири, чия-
то роля е да увери правовер-
ните, че движението е живо 
и здраво, също стана по-мно-
гословен – той отправи поне 
15 послания през 2006 година. 
Като цяло „Ал Кайда” учетво-
ри броя на излъчените от нея 
видеоматериали в рамките на 
2005 и 2006 година. Разбира 
се, всички те са пропагандни 
инструменти, но също така са 
и средство за лидерите на ор-
ганизацията да сплотят своите 
последователи и да им изпра-
тят инструкции. По думите на 
един експерт съществуват око-
ло 4500 публични джихадист-
ки уебсайта, които разпространяват послания-
та на лидерите на „Ал Кайда”. 

„Ал Кайда” успя да разшири влиянието си 
в Близкия изток и Европа. Организацията си 
спечели репутацията, че на нея може да се раз-
чита в рамките на глобалната джихадистка су-
бкултура. Нейните грандиозни планове за сва-
лянето на правителствата в Египет, Йордания 
и Саудитска Арабия се провалиха, но атаките 
срещу тях илюстрират нарастващия обхват на 
нейните амбиции и влияние в Близкия изток. 
Благодарение на установените от Аз Заркауи 
международни връзки организацията се ока-
за способна да достави чуждестранни войници 

за войната в Ирак. Десетки от тях отидоха, а 
други десетки тепърва предстои да отидат в 
Ирак, за да се включат в джихада. Макар че е 
невъзможно да се направи достоверна статис-
тика, изглежда, че по-голямата част от тях са 
саудитци. Като се говори за пристигащите в 
Ирак бойци, може да се спомене, че навярно 
най-поразителният случай е този на новопри-
елата исляма белгийка Мариел Дегок, която 
през ноември 2005 година се взриви по време 
на терористична атака с кола-бомба, насочена 
срещу американски конвой в Ирак. Обратно, 
един от атентатите от 2005 година в Аман бе 
извършен от изпратена от Аз Заркауи иракчан-
ка. Благодарение на създадения от Аз Заркауи 

“ Като цяло „Ал Кайда” учетвори броя 
на излъчените от нея видеоматери-
али в рамките на 2005 и 2006 годи-

на. Разбира се, всички те са пропагандни 
инструменти, но също така са и сред-
ство за лидерите на организацията да 
сплотят своите последователи и да им 
изпратят инструкции. По думите на 
един експерт съществуват около 4500 
публични джихадистки уебсайта, които 
разпространяват посланията на лидери-
те на „Ал Кайда”. 
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„човекопровод” верни на „Ал Кайда” обучени в 
Ирак бойци могат да бъдат изпратени обратно 
в тяхната родина в качеството им на опитни 
бойци. 

Пренасянето на „Ал Кайда” в Пакистан пък 
предостави нови възможности за организаци-
ята да разшири своя обсег в Запада и особено 
във Великобритания. Благодарение на познан-
ствата си с пакистанската диаспора в страната 
посетителите от Пакистан имат сравнително 
лесен достъп до 
пакистанската 
общност във Ве-
ликобритания, 
а родените във 
Великобритания 
пакистанци мо-
гат необезпокоя-
вани да пътуват 
до Пакистан и 
обратно, като по 
този начин улес-
няват набиране-
то, тренирането 
и поддържането 
на комуникация 
между джиха-
дистите. (Из-
числено е, че 
през 2004 годи-
на в Пакистан 
са пристигнали 
400 000 британ-
ски граждани.) 
Големите ими-
грантски общ-
ности от Пакис-
тан и Бангладеш във Великобритания и някои 
отчуждени мюсюлмански граждани на Вели-
кобритания стават обект на вербуване. След 
като влизането в Съединените щати стана по-
трудно поради предприетите от американските 
служби мерки за сигурност, Великобритания 
се превърна в съсредоточие на дейностите на 
„Ал Кайда” на Запад. 

През ноември 2006 година директорът на 
Британските служби за сигурност (MI5) Ели-
за Манингъм-Булър заяви, че около 200 мре-
жи, изградени от мюсюлмани с южноазиатски 
произход, са наблюдавани от Великобритания. 
Тя обясни, че „в екстремисткия край на този 
спектър се намират гъвкави мрежи, които са 
управлявани от „Ал Кайда” в Пакистан” и че 

терористичните планове в Обединеното крал-
ство „често са свързани с „Ал Кайда” в Пакис-
тан, която посредством връзките си в кралство-
то дава напътствия и тренира свои бойци във 
Великобритания”. От 2001 година насам тези 
бойци на „Ал Кайда” са заподозрени в замис-
лянето на повече от 30 атентата срещу обекти 
във Великобритания или срещу самолети, из-
литащи за Съединените щати. (Всичките с из-
ключение на един са били осуетени.) Най-из-

вестният успех 
на тези мрежи 
са атентатите от 
7 юли 2005 го-
дина срещу лон-
донския градски 
транспорт. Раз-
пространените 
впоследствие от 
Аз Зауахири ви-
деоматериали 
не оставиха ни-
какво съмнение, 
че „Ал Кайда” е 
спонсорирала 
тези атентати. 

Макар че те-
рористичната 
дейност в дру-
ги европейски 
страни не е ди-
рижирана до 
такава степен 
от Пакистан, то 
влиянието на 
„Ал Кайда” в 
тях е почти си-

гурно. Степента на участието на „Ал Кайда” в 
атентата от 11 март 2004 година в мадридското 
метро е неизвестна, понеже това може и да е 
била независима подражателска операция. Но 
някои източници, сред които и имащият много 
връзки редактор на вестник „Ал Кудс ал Ара-
би” Абдел Бари Атуан, твърдят, че атентатът е 
бил дело на „Ал Кайда”. Освен това миналата 
година Аз Зауахири публично окачестви този 
атентат като един от успешните „набези” на 
„Ал Кайда”. Няма съмнение, че организацията 
е отговорна за атентатите от ноември 2003 го-
дина срещу еврейски и британски обекти в Ис-
танбул, сред които и британското консулство, в 
които бяха убити или ранени над 800 души. 

Увеличаването на броя на звената на „Ал 

“ Като се говори за пристигащите 
в Ирак бойци, може да се споме-
не, че навярно най-поразителни-

ят случай е този на новоприелата 
исляма белгийка Мариел Дегок, коя-
то през ноември 2005 година се взри-
ви по време на терористична атака 
с кола-бомба, насочена срещу амери-
кански конвой в Ирак. Обратно, един 
от атентатите от 2005 година в 
Аман бе извършен от изпратена от 
Аз Заркауи иракчанка. Благодарение 
на създадения от Аз Заркауи „чове-
копровод” верни на „Ал Кайда” обуче-
ни в Ирак бойци могат да бъдат из-
пратени обратно в тяхната родина 
в качеството им на опитни бойци.
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“ През ноември 2006 година 
директорът на Британ-
ските служби за сигурност 

(MI5) Елиза Манингъм-Булър за-
яви, че около 200 мрежи, изграде-
ни от мюсюлмани с южноазиат-
ски произход, са наблюдавани от 
Великобритания. Тя обясни, че 
„в екстремисткия край на този 
спектър се намират гъвкави 
мрежи, които са управлявани 
от „Ал Кайда” в Пакистан” и 
че терористичните планове 
в Обединеното кралство „чес-
то са свързани с „Ал Кайда” в 
Пакистан, която посредством 
връзките си в кралството дава 
напътствия и тренира свои 

бойци във Великобритания”. От 
2001 година насам тези бойци 
на „Ал Кайда” са заподозрени в 
замислянето на повече от 30 
атентата срещу обекти във 
Великобритания или срещу са-
молети, излитащи за Съедине-
ните щати. (Всичките с изклю-
чение на един са били осуетени.) 
Най-известният успех на тези 
мрежи са атентатите от 7 
юли 2005 година срещу лондон-
ския градски транспорт. Раз-
пространените впоследствие 
от Аз Зауахири видеоматери-
али не оставиха никакво съмне-
ние, че „Ал Кайда” е спонсорира-
ла тези атентати. 
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Кайда” в Европа направи и Съединените 
щати по-уязвими. Ако планът от миналия 
август за унищожаването на 10 самолета от 
редовните авиолинии, извършващи полети 
от Великобритания към Съединените щати, 
не беше разкрит, последствията щяха да бъ-
дат опустошителни. Смята се, че този план 
е разработка на пакистанско-британската 
мрежа и беше навярно насрочен за шеста-
та годишнина от 11/9. През януари Джон 
Негропонте, който тогава беше директор 
на американската разузнавателна служба, 
заяви, че операцията е била най-амбициоз-
ният опит за избиването на невинни от 11/9 
насам. Пред Сената 
той подчерта, че ли-
дерите на „Ал Кай-
да” „продължават 
да кроят планове 
срещу нашата ро-
дина и други цели 
с намерението да 
бъдат убити колко-
то се може повече 
хора. На всичкото 
отгоре те култиви-
рат по-здрави опе-
рационни връзки и 
отношения, които 
биват излъчени от 
сигурното скрива-
лище на техните 
лидери в Пакистан 
и достигат съмиш-
леници из целия 
Близък изток, Се-
верна Африка и Ев-
ропа.” 

А сега какво?

Днес „Ал Кайда” е една глобална орга-
низация, която притежава добре смазана 
пропагандна машина в Пакистан, втора по 
важност, но независима база в Ирак и раз-
ширяващ се обхват в Европа. Лидерството 
й е незасегнато. Нейната децентрализирана 
структура за командване и упражняване на 
контрол позволи на организацията да оцелее 
въпреки загубата на ключови елементи като 
Аз Заркауи. Нейните съюзници в Афганистан 
– талибаните, се завръщат на сцената и със 
сигурност ще преживеят разцвет, ако силите 

на НАТО се изтеглят от страната. Организа-
цията ще обяви победа и в момента, в който 
американските сили започнат да се изтеглят 
от Ирак. „Талазите на свирепата кръстоносна 
кампания срещу ислямския свят се разбиха 
в скалата на муджахидините и достигнаха до 
задънена улица в Ирак и Афганистан” – за-
яви на 29 ноември 2006 година един от го-
ворителите на наскоро обявената Ислямска 
държава Ирак. „За първи път след разпада-
нето на Османския халифат през миналия 
век регионът става свидетел на съживяването 
на ислямските халифати.” 

Независимо от това дали подобни изказва-
ния са верни или 
не, „Ал Кайда” е в 
готовност да запла-
ши глобалната си-
гурност в обозри-
мото бъдеще. Тъй 
като тя процъфтява 
в провалили се и 
провалящи се стра-
ни, тя ще има въз-
можност да започ-
не нови операции. 
Една привлекател-
на възможност за 
нея е Ливан, къде-
то екстремистки су-
нитски групировки 
оперират от дълго 
време, особено във 
втория по големи-
на град в страна-
та, който през по-
голямата част от 
осемдесетте години 

бе контролиран от сунитска фундаменталистка 
групировка, след което Сирия се намеси и сло-
жи край на нейната дейност. Ако Ливан про-
дължи да бъде отслабван или пък в страната 
избухне гражданска война, „Ал Кайда” може да 
реши да заеме позиции там. Разположените в 
Ливан сили на ООН са вероятна мишена, тъй 
като джихадистите я разглеждат като поредна-
та кръстоносна армия в ислямския свят. 

Ивицата Газа е друг основен кандидат: тя 
вече е разделена между „Хамас” и „Фатах” и има 
доказателства, че там вече се формира малко 
звено на „Ал Кайда”. От израелските разузна-
вателни служби вече изразиха своето безпо-
койство от близкото присъствие на „Ал Кайда” 

“ Увеличаването на броя на 
звената на „Ал Кайда” в Ев-
ропа направи и Съединените 

щати по-уязвими. Ако планът 
от миналия август за унищожа-
ването на 10 самолета от ре-
довните авиолинии, извършващи 
полети от Великобритания към 
Съединените щати, не беше раз-
крит, последствията щяха да 
бъдат опустошителни. Смята 
се, че този план е разработка на 
пакистанско-британската мре-
жа и беше навярно насрочен за 
шестата годишнина от 11/9. 
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до тяхната страна. Родината на родителите на 
Бен Ладен – Йемен, също може да се превърне 
в база на организацията. През миналия ноем-
ври групировката „Ал Кайда за джихад”, която 
действа на територията на Йемен, заяви, че тя 
е извършила атентати срещу петролни съоръ-
жения в региона на Хадрамаут, така както й е 
било заповядано от нейния „лидер и командир 
шейх Осама бен Ладен с цел превръщането на 
западната икономика в мишена и за да бъде 
прекратено ограбването и оплячкосването на 
мюсюлманските източници”. Друга възможна 
дестинация за „Ал Кайда” е Бангладеш. Дви-
жението за джихад в Бангладеш е едно от тези, 
които подписаха декларацията на Бен Ладен 
от 1998 година за обявяване на война на Запа-
да. Миналата година, докато ожесточените бит-
ки за власт между двете основни политически 
партии разкъсваха страната на две, стана все по-
очевидно, че фундаменталистките групировки в 
Бангладеш се радикализираха. Политическата 
обстановка в момента в бангладешката столица 
Дака представлява точно типът среда, в който 
„Ал Кайда” процъфтява. 

Африка също предоставя някои възмож-
ности. В продължение на почти две десетиле-
тия Сомалия е провалила се страна и има дълга 
история на активност на „Ал Кайда” на нейната 
територия: през ноември 2002 тя послужи за 
отправна точка за извършването на атентати 
срещу два израелски туристически обекта в Ке-
ния. Етиопската окупация над Сомалия от на-
чалото на тази година временно накара исля-
мистите да преустановят дейността си, но „Ал 
Кайда” не възнамерява да приключи дейността 
си в Могадишо. В същото време в Алжир „Ал 
Кайда” се опитва отново да възбуди граждан-
ската война, в която през деветдесетте години 
загинаха повече от 100 000 души. Миналата 
година алжирското ислямистко движение „Са-
лафистка групировка за проповед и сражение”, 
позната повече с френските й инициали GSPC, 
се закле във вярност на Осама бен Ладен, а 
той й заповяда да се преименува на „Ал Кай-
да в Ислямския Магреб”. Оттогава насам тя е 
извършила няколко атентата срещу петролни 
източници и полицейски управления, разчи-
тайки, че поредица от впечатляващи атентати, 

“ Друга възможна дестина-
ция за „Ал Кайда” е Бан-
гладеш. Движението за 

джихад в Бангладеш е едно от 
тези, които подписаха декла-
рацията на Бен Ладен от 1998 
година за обявяване на война 
на Запада. Миналата година, 
докато ожесточените битки 
за власт между двете основни 
политически партии разкъс-
ваха страната на две, ста-
на все по-очевидно, че фунда-
менталистките групировки в 
Бангладеш се радикализираха. 
Политическата обстановка 
в момента в бангладешката 
столица Дака представлява 
точно типът среда, в който 
„Ал Кайда” процъфтява. 
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особено срещу западни обекти, би могла отно-
во да разпали гражданската война. 

Бен Ладен би могъл да храни и по-смели 
планове, например да предизвика открита 
война между САЩ и Иран. Има доказателства, 
че „Ал Кайда” в Ирак и елементи от иракската 
сунитска общност все повече гледат на влияни-
ето на Иран в Ирак като на по-голям проблем 
даже от американската окупация. „Ал Кайда” 
се тревожи за бъдещето на сунитското малцин-
ство в един доминиран от шиитите Ирак след 
напускането на американците. Пропагандните 
материали на сунитските джихадисти в Ирак 
открито дискутират опасенията им, че Иран 
ще доминира в постокупационния Ирак и ще 
се стреми да възстанови вида регионален кон-
трол, който Персийската империя е упражнява-
ла през ХVІ век. В едно забележително изказва-
не, направено миналия ноември от приемника 
на Аз Заркауи – Абу Хамза ал Масри, той бла-
годари на президента Джордж Буш за това, 
че е пратил американската армия в Ирак и по 
този начин е предоставил на „Ал Кайда” „неве-
роятната историческа възможност” да въвлече 
американците във война на арабска територия. 
(Също така каза, че президентът Буш е най-

глупавият и злокобен президент в американ-
ската история.) Но той предупреди, че окупа-
цията е довела до „съживяването на славата на 
старата персийска сафавидска империя за от-
рицателен период от време”. Подобно на него 
самопровъзгласилият се емир на Ислямската 
държава Ирак – Абу Омар ал Багдади – опове-
сти през февруари 2007 година очакваните но-
вини, че американското правителство обмисля 
да изпрати още войници в Ирак и заяви, че той 
очаква с нетърпение американците да бомбар-
дират с ядрени бомби Иран. 

Започването на война между „кръстоносци-
те” и „сафавидите” би облагодетелствало воде-
нето на джихад срещу двете страни – изпра-
вяйки двама от най-големите си врагове един 
срещу друг, сунитската арабска джихадистка 
общност ще убие два заека с един куршум. На 
„Ал Кайда” особено много би й се понравила 
една тотална американска окупация над Иран, 
която най-вероятно би довела до свалянето на 
шиитския режим в Техеран, допълнително ще 
настрои мюсюлманите по света срещу САЩ и 
ще разшири бойното поле на организацията, 
така че вече ще се простира от провинция Ан-
бар на запад до прохода Хибер на изток. „Ал 

“ Бен Ладен би могъл да хра-
ни и по-смели планове, 
например да предизвика 

открита война между САЩ и 
Иран. Има доказателства, че 
„Ал Кайда” в Ирак и елементи 
от иракската сунитска общ-
ност все повече гледат на вли-
янието на Иран в Ирак като на 
по-голям проблем даже от аме-
риканската окупация. „Ал Кай-
да” се тревожи за бъдещето на 
сунитското малцинство в един 
доминиран от шиитите Ирак 
след напускането на америка-
нците. Пропагандните матери-
али на сунитските джихадисти 
в Ирак открито дискутират 

опасенията им, че Иран ще до-
минира в постокупационния 
Ирак и ще се стреми да възста-
нови вида регионален контрол, 
който Персийската империя 
е упражнявала през ХVІ век. В 
едно забележително изказване, 
направено миналия ноември от 
приемника на Аз Заркауи – Абу 
Хамза ал Масри, той благодари 
на президента Джордж Буш за 
това, че е пратил американска-
та армия в Ирак и по този на-
чин е предоставил на „Ал Кай-
да” „невероятната историческа 
възможност” да въвлече амери-
канците във война на арабска 
територия. 
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Кайда” осъзнава, че американската армия вече 
е твърде разпръсната, за да си позволи да на-
падне Иран, но очаква Вашингтон да използва 
атомно оръжие. Ал Багдади предупреди суни-
тите в Иран, който живеят в градове, които се 
намират в близост до атомни съоръжения. 

Най-голямата опасност е, че „Ал Кайда” би 
могла преднамерено да предизвика война по-
средством заблуждаваща операция, например 
терористичен акт, изпълнен по начин, който 
ще изглежда, че е поръчан от Иран. Съеди-
нените щати трябва да внимават изключи-
телно много за подобни измами. В случай че 
наистина бъде проведен подобен терористи-
чен акт, отправянето на 
конкретно обвинение 
срещу извършителя му 
ще се нуждае от много 
внимателни проучвания 
на разузнаването. Мо-
гат да изминат месеци 
или дори години във 
внимателно проучване, 
преди да бъдат иденти-
фицирани хората, кои-
то стоят зад един добре 
планиран и изпълнен 
терористичен акт, така, 
както се случи с бомбе-
ния атентат от 1988 го-
дина срещу полет 103 на 
самолет на компанията 
„Пан Американ” над Ло-
кърби в Шотландия или 
с атентатите от 1996 го-
дина срещу кулите Хо-
бар в Саудитска Арабия. 
Президентите Джордж Буш-баща и Бил Клин-
тън постъпиха мъдро, като проявиха търпение 
и в двата случая и би било добре Вашингтон 
да постъпи по същия начин в случай на евен-
туални бъдещи подобни инциденти. В същото 
време той трябва да продължи да прави всич-
ко по силите си, за да не допусне Иран да се 
сдобие с ядрено оръжие и да продължи да раз-
палва насилието и тероризма в Близкия изток. 
Нужна е безкомпромисна дипломация и добре 
преценени санкции. Вашингтон не бива да си 
мисли за военна операция срещу Иран, понеже 
такава операция само би заздравила позиции-
те на „Ал Кайда” така, както нейните позиции 
бяха заздравени от американското навлизане в 
Ирак и от последвалата окупация. 

Военни игри

Днес да се победи „Ал Кайда” е много по-
трудно, отколкото беше през 2001 година. Ор-
ганизацията е по-разпръсната, а отделните й 
звена оперират по-независимо едно от друго. 
Бен Ладен продължава да оказва влияние вър-
ху нейната насоченост и да дава общи напът-
ствия или ако е необходимо, конкретни. Като 
цяло се наблюдава една по-свободна структу-
ра, което дава повече възможности за провеж-
дането на независими и подражателски теро-
ристични актове. 

Отчасти поради тази еволюция на органи-
зацията Вашингтон 
се нуждае от мащаб-
на стратегия, за да 
постигне победа над 
„Ал Кайда”. През по-
следните пет години 
се разбра, че един пре-
димно милитаристи-
чен подход няма да 
проработи. Фокусът 
на новата стратегия на 
Вашингтон трябва да 
падне върху преслед-
ването на лидерите на 
„Ал Кайда”, които са 
инспираторите и под-
стрекателите на гло-
балния джихад. Дока-
то са живи и активни, 
те ще бъдат символ 
за успешна съпроти-
ва срещу Съединените 
щати и ще продължат 

да привличат на своя страна нови членове. 
Възприемането на нагласата, че е достатъчно 
те да бягат и да се крият в пещери, е рецепта за 
поражение и даже признание за провал. Смър-
тта на Бен Ладен и неговите главни помощни-
ци в Пакистан и Ирак няма да сложи край на 
организацията, но ще й нанесе сериозен удар. 

Съществено важна първа стъпка към обез-
главяването на „Ал Кайда” е Вашингтон да уд-
вои усилията си в Афганистан. Миналия фев-
руари президентът Буш обеща да го направи, 
но трябва да бъдат извършени още неща. За да 
бъдат сломени силите на талибаните, е необ-
ходимо значително увеличаване на силите на 
НАТО, а това изисква американско лидерство. 
Съединените щати трябва неотложно да прена-

“ Нужна е безкомпро-
мисна дипломация и 
добре преценени санк-

ции. Вашингтон не бива 
да си мисли за военна опе-
рация срещу Иран, понеже 
такава операция само би 
заздравила позициите на 
„Ал Кайда” така, както 
нейните позиции бяха заз-
дравени от американското 
навлизане в Ирак и от пос-
ледвалата окупация. 
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сочат повече войници от Ирак към Афганистан 
като начин за окуражаване на американските 
съюзници в Афганистан да помогнат за осигу-
ряване на допълнителен брой войници и обо-
рудване. Също така НАТО трябва да подкани 
своите партньори в средиземноморския диа-
лог, особено Алжир, Египет, Йордания, Мароко 
и Тунис, да допринесат за стабилизирането на 
Афганистан. НАТО трябва да сформира и ръ-
ководена от негов дипломат контактна група, 
която да се заеме с всичките страни, съседки на 
Афганистан, с цел затягането на пограничния 
контрол и особено на контролирането на 1500-
километровата граница с Пакистан. В тази гру-
па трябва да участва и Иран, който като цяло е 
раздаващ се помощник в Афганистан през по-
следните няколко години. НАТО трябва да се 
обърне и към Индия: новият Делхи вече пре-
достави половин милион долара помощ за Аф-
ганистан и тъй като дълго време Индия беше 
обект на ислямистка терористична дейност, 
страната има интерес да се защитава от него. 

В добавка към военните начинания Съеди-
нените щати трябва да поемат лидерството в 
една значителна програма за икономическо 
преустройство на Афганистан. От 2001 година 
насам международната общност е предостави-
ла на Афганистан, който е една от най-бедните 
страни в света, далеч по-малко помощи на гла-
ва от населението в сравнение с възстановява-
щи се страни като Босна. Инфраструктурата в 
страната трябва да бъде подобрена, за да може 
да бъде развита земеделска икономика, която 
да може да конкурира незаконното отглеждане 
на макови растения, което води до нарастване 

на престъпността и корупцията и заздравява 
джихадистката субкултура. 

Съединените щати и техните партньори, 
както и НАТО също така трябва да заемат по-
твърда позиция спрямо пакистанското прави-
телство, ако искат да разчитат на неговата под-
крепа за залавянето на лидерите на „Ал Кайда”. 
Президентът Первез Мушараф вече предприе 
няколко важни стъпки в тази насока, особе-
но след опитите на организацията да го убие. 
Неведнъж той обеща пълно унищожаване на 
екстремизма. Основните му усилия обаче, ко-
ито не се увенчаха с кой знае какъв успех, бяха 
насочени срещу усмиряването на джихадисти-
те, а в същото време неговото правителство 
беше толерантно спрямо тези, които укриват 
Бен Ладен и неговите лейтенанти талибански 
бойци и кашмирските терористи. Много па-
кистански политици, запитани насаме, казват, 
че пакистанските служби за сигурност навяр-
но разполагат с връзки, водещи до Бен Ладен. 
Други политици твърдят даже, че те го укри-
ват. Арестуването на няколко офицери от „Ал 
Кайда” няма да бъде достатъчно и затова едно 
систематично унищожаване на всички терори-
сти – арабски, афгански и кашмирски – е от 
изключително значение. Следователно Пакис-
тан не бива повече да бъде възнаграждаван за 
неговия селективен подход в борбата срещу 
тероризма. (Вашингтон вече му предостави 
10 милиона долара помощи след 11/9.) Нови-
ят Конгрес трябва да насочи критичен поглед 
към доказателствата (включително и към тези, 
предоставени от афганските власти) за пакис-
танското сътрудничество, за да прецени как то 

“ В добавка към военните 
начинания Съединените 
щати трябва да поемат 

лидерството в една значителна 
програма за икономическо преу-
стройство на Афганистан. От 
2001 година насам международ-
ната общност е предоставила 
на Афганистан, който е една 
от най-бедните страни в све-
та, далеч по-малко помощи на 
глава от населението в сравне-

ние с възстановяващи се страни 
като Босна. Инфраструктура-
та в страната трябва да бъде 
подобрена, за да може да бъде 
развита земеделска икономи-
ка, която да може да конкури-
ра незаконното отглеждане на 
макови растения, което води до 
нарастване на престъпността 
и корупцията и заздравява джи-
хадистката субкултура. 
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може да бъде подобрено. 
Друго нещо, което Конгресът тряб-

ва да направи, е да окаже натиск над 
администрацията на Буш, която да се 
погрижи тази година в Пакистан да 
бъдат проведени свободни и честни 
парламентарни избори и да бъде поз-
волено на пакистанските опозицион-
ни лидери да участват в тях. Ако има 
смисъл Афганистан да бъде демокра-
тична страна, значи има смисъл и Па-
кистан да бъде демократична страна. 
Преобладаващото мислене, че силни 
мъже, какъвто е Мушараф, са по-до-
бри контратерористични партньори, 
е неправилно – Мушараф например 
не се справи с поставените му зада-
чи. През последните двадесет години 
пакистанската армия и пакистански-
те служби за сигурност толерираха и 
спонсорираха тероризма. Симбиозата 
между Пакистан и тероризма няма да 
бъде прекратена, докато пакистански-
те офицери не бъдат върнати обратно 
в казармите и гражданското управле-
ние в страната не бъде възобновено. 

Ирак, разбира се, е друго важно бой-
но поле във войната срещу „Ал Кайда”. 
Време е обаче да осъзнаем, че водене-
то на битка там е повече капан, откол-
кото възможност за Съединените щати. Както 
„Ал Кайда”, така и Иран искат Вашингтон да 
остане затънал до гуша в блатото. Организа-
цията прие с отворени обятия възможността 
да се сражава със САЩ в Ирак. Със сигурност 
американската дипломация бе тромава и кон-
трапродуктивна, но няма голям смисъл да се 
задълбочаваме в поредицата от американски 
грешки, които доведоха до тази трагична ситу-
ация. Целта сега е иракчаните да бъдат оста-
вени да разрешат сами конфликтите помежду 
си. Вместо да продължат да затъват в сраже-
нията, Съединените щати трябва да се отдале-
чат от гражданската война в Ирак посредством 
цялостно, добре организирано и извършено на 
етапи изтегляне от страната, което ще позволи 
на иракското правителство да получи заслуги-
те за това изтегляне и така да утвърди своята 
легитимност. 

Без съмнение веднага щом САЩ се изтеглят 
от Ирак, „Ал Кайда” ще обяви победа. (Тя вече 
прави така просто ако се спомене думата из-
тегляне.) Малко вероятно е обаче Ислямската 

държава Ирак да сполучи след приключване-
то на окупацията. В Анбар и съседните на нея 
провинции има малко вода, съвсем малко дру-
ги природни богатства и никакъв достъп до ос-
таналия свят освен през вражеска територия. 
Шиитските и кюрдските милиции няма да из-
питват никакви угризения на съвестта да на-
паднат тази страна. (Самата пропаганда на „Ал 
Кайда” показва, че тя се опасява от шиитския 
гняв след напускането на Съединените щати 
много повече, отколкото от оставането на аме-
риканските сили в Ирак.)

Друг съществен аспект от войната на Съе-
динените щати срещу „Ал Кайда” е идеологи-
ческата битка. Вашингтон трябва да се научи 
да употребява по-убедителни обяснения за 
своите действия. Твърденията му, че създава 
демокрация в Ирак, не получиха очакваната 
реакция отчасти понеже неговите постъпки не 
съответстваха на реториката му. Нарушенията 
на човешките права в “Абу Гариб” и “Гуанта-
намо” допълнително опетниха репутацията и 
реномето на САЩ. Вашингтон трябва ясно да 

“ Ирак, разбира се, е друго ва-
жно бойно поле във войната 
срещу „Ал Кайда”. Време е оба-

че да оъзнаем, че воденето на бит-
ка там е повече капан, отколкото 
възможност за Съединените щати. 
Както „Ал Кайда”, така и Иран ис-
кат Вашингтон да остане затънал 
до гуша в блатото. Организацията 
прие с отворени обятия възмож-
ността да се сражава със САЩ в 
Ирак. Със сигурност американска-
та дипломация бе тромава и кон-
трапродуктивна, но няма голям 
смисъл да се задълбочаваме в по-
редицата от американски грешки, 
които доведоха до тази трагична 
ситуация. Целта сега е иракчани-
те да бъдат оставени да разрешат 
сами конфликтите помежду си. 
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обособи конкретните стъпки, които Съедине-
ните щати предприемат за премахването на 
разликите между исляма и Запада и за пости-
гането на мир в Палестина и Кашмир. Даване-
то на по-добри обяснения вероятно ще изиска 
издигането на нови лидери във Вашингтон (и 
Лондон), които да са неопетнени от събитията 
от последните няколко години. 

Усилията за поемането по нов курс на по-
ведение ще трябва да включват и конкретни 
действия спрямо проблемите, които „Ал Кайда” 
използва, за да печели свои симпатизанти, осо-
бено арабско-израелския конфликт, но също 
така и конфликта в Кашмир. Президентът на 
Съединените щати 
трябва лично да 
се ангажира в пре-
говорите за мир 
между отделните 
страни. В случая 
с арабско-изра-
елския конфликт 
това няма да е ни-
как лесно, особено 
с „Хамас” на власт 
в ивицата Газа. 
Но пренебрегва-
нето на проблема 
не е решение. Ва-
шингтон трябва да 
разгледа редица 
идеи за събиране-
то на враждуващи-
те страни отново 
около масата за 
преговори. Трябва 
да бъде взето предвид дори предложението на 
Бейкър-Хамилтън за свикването на нова меж-
дународна конференция. Президентът Буш 
трябва да се възползва и от добрите отношения 
на САЩ с Индия, дължащи се на ратифицира-
ното от двете страни споразумение за ядрената 
енергия, за да бъде окуражен зараждащият се 
диалог между Индия и Пакистан и да бъде по-
търсен изход от враждата помежду им. Това би 
улеснило пакистанското правителство в борба-
та му с терористичните мрежи в Кашмир, час 
от които са партньори на „Ал Кайда”. 

Сега е модерно борбата срещу „Ал Кайда” 
да се нарича дългата война. Това не трябва да 
бъде така, въпреки че помагането за възстано-
вяването на Афганистан ще се нуждае от дъл-
госрочно посвещение. Решителни действия в 

ключови области ще доведат до значителни 
резултати за кратък период от време, а една 
целенасочена стратегия евентуално би могла 
да доведе до унищожаването на „Ал Кайда”. От 
друга страна, провал на Съединените щати в 
изграждането на тяхната стратегия би увели-
чил риска от нов „набег” на „Ал Кайда” срещу 
САЩ, като този път организацията би могла 
да употреби оръжие за масово унищожаване. 
За последните няколко години приоритетът 
на „Ал Кайда” бе да разкървави Съединените 
щати в Афганистан и Ирак. Извършването на 
нападение на американска земя бе второсте-
пенна цел. Рано или късно обаче, ако „Ал Кай-

да” оцелее, тя отно-
во ще удари Щатите 
в сърцето. 

Малкото 
неуспехи

Въпреки напре-
дъка й като цяло, от 
11/9 до сега „Ал Кай-
да” изживя няколко 
значителни неуспе-
ха, и то предимно в 
Близкия изток, къ-
дето тя призова за 
свалянето на така 
наречените от нея 
„корумпирани про-
американски пра-
вителства”. През 
февруари 2003 го-

дина Бен Ладен написа нова придобила попу-
лярност проповед, в която възхвалява „отряда 
от рицари” – джихадистите, които нападнаха 
Ню Йорк и Пентагона на 11/9 – и в която при-
зовава за свалянето на лидерите неверници 
в Персийския залив – „карзайците (тоест по-
добните на афганистанския президент Хамид 
Карзай) от Рияд, Кувейт, Бахрейн и Катар”. В 
последвало послание през декември 2004 той 
заяви, че по време на революционните дейст-
вия в Саудитска Арабия тогавашният короно-
ван принц (и настоящ крал) Абдула, минис-
търът на отбраната Султан бен Абдул Азиз, 
министърът на вътрешните работи Найеф бен 
Абдул Азиз и Бандар бин Султан (който тогава 
беше саудитският посланик в САЩ) трябва да 
бъдат убити. Той неколкократно подкани джи-

“ Сега е модерно борбата 
срещу „Ал Кайда” да се на-
рича дългата война. Това 

не трябва да бъде така, въпреки 
че помагането за възстановява-
нето на Афганистан ще се нуж-
дае от дългосрочно посвещение. 
Решителни действия в ключови 
области ще доведат до значи-
телни резултати за кратък пе-
риод от време, а една целенасо-
чена стратегия евентуално би 
могла да доведе до унищожава-
нето на „Ал Кайда”. 
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хадистите да извършат атентати срещу петрол-
ния сектор в Саудитска Арабия, за да повишат 
световните цени на петрола. Според саудитски 
държавни служители тези публични послания 
са съдържали и тайни заповеди от Бен Ладен 
към клетки на „Ал Кайда,” даващи насоки за 
извършването на атентати срещу по-незначи-
телни цели в Саудитска арабия. 

Системата на „Ал Кайда” в саудитското 
кралство, която за известен период бе в за-
тишие, се развихри в периода между 2003 и 
2006 година, като задвижи най-сериозното и 
продължително вътрешно насилие в страната 
след основаването й в началото на двадесети 
век. Сред обектите на терористични атаки бяха 
хора от Запада, жилищните сгради на петрол-
ни компании и западни фирми като Vinnell 
Corporation, петролната компания “Абкайк”, 
която произвежда 60% от саудитския петрол, 
министерството на вътрешните работи и аме-
риканското консулство в Джеда. Макар че те-
рористичните актове съвпаднаха с изтеглянето 
на значителна част от американските сили в 
страната, противно на разбиранията на някои 
анализатори, изтеглянето не беше основната 
цел на Бен Ладен, а просто стъпка към сваля-
нето на „корумпираните” режими на ислям-
ския свят и пълното унищожение на Израел. 

Обаче саудитските сили за сигурност отвър-
наха на ударите много ефективно. Според са-
удитските власти те са осуетили повече от 25 
сериозни терористични акта, а до края на 2006 
година са убили или заловили повече от 260 
терористи, сред които всички с изключение на 
един са от двадесет и шестте най-търсени мъже 
в страната. Очевидно гръбнакът на „Ал Кайда” 
в кралството бе пречупен. След 11/9 „Ал Кайда” 
започна офанзива и в родината на Аз-Зауахири 
Египет, призовавайки към свалянето на пре-
зидента Хосни Мубарак. Често посещавани от 
западняци и израелци хотели и туристически 
обекти в Синайския полуостров бяха атакува-
ни през октомври 2004 година и юли 2005 – в 
юлските терористични актове в курорта Шарм 
ел Шейх бяха убити почти сто човека, като по 
този начин бе надминат най-кървавият до този 
момент атентат в Египет (става дума за касап-
ницата в Луксор от 1997, която също е свързва-

на с Аз Зауахири). 
Все пак насилието никога не се разпростра-

ни извън рамките на Синайския полуостров 
– египетските служби за сигурност задържаха 
заплахата извън Кайро и центъра на полити-
ческия живот в страната. Почти сигурно е, че 
сега в Синайския полуостров има терористи и 
симпатизанти на „Ал Кайда”, но те не предста-
вляват заплаха за режима. Трябва обаче да бъ-
дат очаквани още планове за терористични ак-
тове, тъй като Аз Зауахири оповести нов съюз 
между „Ал Кайда” и една египетска ислямист-
ка групировка, която е ръководена от брата на 
Халид ал Ислямбули, убиецът на президента 
Ануар Садат. 

Подобно на Бен Ладен и Аз Зауахири, Аз 
Заркауи също се опита и не успя да свали ли-
дера на неговата родина – кралят на Йордания 
Абдула. Йорданските сили за сигурност осуети-
ха повечето от неговите кроежи. Неговият план 
за нападение над седалището на йорданското 
разузнаване в Аман през април 2004 година 
посредством химическо оръжие бе провален, 
след като йорданските сили за сигурност зало-
виха камиони с повече от 20 тона химически 
експлозиви. (Аз Заркауи пое отговорността за 
замислянето на плана, но заяви, че йордански-
те власти са си съчинили твърденията за хи-
мическото оръжие, тъй като според него, ако 
неговата групировка е притежавала подобно 
оръжие, „не биха се поколебали нито секунда 
да го употребят срещу израелските градове”.) 
„Ал Кайда” бе отговорна и за бомбените атен-
тати от ноември 2005 година срещу хотел “Ра-
дисън” и два други хотела в Аман. 

В Саудитска Арабия, Египет и Йордания 
местните правителства подсилиха тайната по-
лиция и й предоставиха картбланш да нанася 
удари на „Ал Кайда” и нейните симпатизанти. 
Съединените щати и техните европейски съю-
зници също предоставиха допълнително кон-
тратерористично съдействие на застрашените 
режими и започнаха да си сътрудничат с тех-
ните сили за сигурност. Урокът е ясен: все още 
„Ал Кайда” е твърде слаба, за да свали прави-
телства, които разполагат с ефективни служби 
за сигурност – за да процъфтява, тя се нуждае 
от провалили се страни.      



Центърът за близкоизточни изследвания е българска неправителствена организация, ре-
гистрирана в съответствие със ЗЮЛНЦ. Той обединява учени и специалисти в областта 
на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Цен-
търът е създаден с мисията да провежда изследвания и разработва анализи, свързани 
с проблематиката на съвременните обществено-политически и социално-икономичес-
ки процеси, протичащи в един от най-динамичните региони на света – Близкия изток.  

Центърът за близкоизточни изследвания структурира научноизследователската  
и аналитичната си дейност в следните направления:

	 Мониторинг на водещите близкоизточни печатни и електронни медии, на 
електронните сайтове на ислямските политически организации.

	 Изготвяне на аналитични материали и специализирани изследвания, свър-
зани с актуални проблеми в областта на международните отношения и 
политика в Близкия изток; ислямските политически и религиозни органи-
зации, като във фокуса на разработките са организациите, които имат 
регионално и международно значение.

 Формулиране на система от подходи за развитие на междукултурния ди-
алог през призмата на взаимно опознаване на религиите. 

Центърът за близкоизточни изследвания развива дейността си чрез разнообразни фор-
ми - кръгли маси, семинари, конференции, специализирани образователни програми,  
курсове и практически стажове. Тези форми се фокусират в целта за развитие на меж-
дукултурния, политическия и религиозния диалог между етно-културните общности и на 
културата на толерантност. 

	 Израелската	ядрена	програма

	Сиймор	Хърш:	С	политиката	 

си	спрямо	Иран	САЩ	обслужват	 

интересите	на	Израел			

	Приватизацията	в	Иран

	Религията	и	американският	народ

	 Митология	на	мъченичеството

	 Главният	лидер	на	„Ал	Кайда”	 
в	Афганистан

	 Пътят	към	вербуването	на	един	
терорист

Четете	в	следващия	брой:



ПЕРЛИ НА ИЗТОКА
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