
Генерал Ахмад Рахал: „В Сирия се 
намират 12 000 руски войници, 

които участват в геноцида 
срещу сирийския народ“ 

Само 5 % от територията са под контрола на Асад 

 
 
Генерал Ахмад Рахал е бивш заместник-министър на отбраната в 
Сирия и командващ на флота. През 2012 г. публично отказва да 
изпълнява престъпните заповеди на Башар Асад и преминава на 
страната на опозицията. 
Генерал Рахал командва Западния фронт, където се проявява като 
храбър и отговорен човек, а днес е активен анализатор на войната в 
Сирия и полага усилия за възстановяване на Свободната сирийска 
армия. Вярва в победата на сирийската Революция на 
Достойнството.  
В екслузивно интервю пред междурнародната общност 
InformNapalm генералът разкрива подробности за участието на 
руските войски във войната срещу сирийския народ. 
IN: Генерал Рахал, знаем че правите доста за възстановяването 
на Свободната сирийска армия. Днес мнозина сирийци са 
напуснали родните си места заради глада и бомбардировките. 
Някои от тях имат военен опит или са преминали през военна 
служба. Тези хора могат ли да бъдат организирани в създаването 
на пълноценна армия? 
Ген. Рахал: Отбелязвам, че хиляди войници и офицери напуснаха 
армията на Асад по морални и идеологически причини. Те не 

https://www.youtube.com/watch?v=vu-9mfn78EE


дезертираха заради глад или финансови нужди, а изоставиха 
войските на режима заради убийствата и разрушенията, които те 
извършиха срещу сирийския народ. Тези офицери бяха дали клетва 
да защитават народа си, а не да го убиват. Ето защо застанаха на 
страната на сирийската революция. 
Когато армията на Асад започна да се разпада, той организира 
отрядите на шабиха (аналог на „титушките“ в Украйна – платени 
наемници от режима), които никога не са били военни, а просто 
въоръжени бандити. Когато не успя да се справи със сирийската 
революция, режимът започна да внася наемници от чужбина. 
Стартира с ливанската Хизбулла, после докара иракските 
„дружини“, а след това дойде и Касим Сулеймани с КСИР (Ислямска 
революционна гвардия) и корпусите на „Файлак ал Кудс“.  
Освен това Асад прие престъпници, пуснати от затворите на 
Техеран и тренирани в лагери като наемници. Така военната власт в 
Сирия премина от ръцете на Башар Асад в ръцете на Иран. А Касем 
Сулеймани получи главната роля на военен управник. 
(Според „Times of Israel“ Касем Сулеймани е организатор и 
ръководител на операцията по локализирането и спасяването на 
руския пилот на Су-24М, свален на 24 ноември 2015 г. – бел. ред. 
на IN). 

Главорезът Касем Сулеймани с псевдоним Сянката, командир 
на „Файлак ал Кудс“ 
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И все пак, дори след нахлуването на Хизбулла и на ирано-иракските 
сили, Башар Асад продължи да отстъпва позиции и трябваше да 
поиска помощ от руската авиация за унищожаването на сирийския 
народ. 
Днес сме свидетели как руската авиация бомбардира цивилно 
население под претекста, че воюва срещу ИДИЛ. Над 95 % от 
руските въздушни удари са атаки срещу сирийския народ и 
Свободната Сирийска армия (ССА). 
IN: Днес вместо шабиха за режима на Асад воюват чуждестранни 
наемници: Хизбулла, Абул Фадл Аббас, Асаиб Агл ал Хак, иракски 
бригади, платени от Иран, афгански отряди и най-сетне руски 
войници. Какъв е приблизителният брой на екстремистите, 
които воюват за Асад? 
Генерал Рахал: Редовната армия на Асад почти не съществува. 
Чуждите наемници от Хизбулла са 15 000–20 000 бойци. Иракските 
наемници – милицията „ан Нужаба“, „Абул Фадл Аббас“, „Фатимиди“, 
„Зайнабиди“ и др. (около 36 иракски бригади) са от 20 000 до 30 000 
бойци, всички шиити. Иран изпрати и „Файлак ал Кудс“, група от 
консултанти на КСИР. Те формират така наречените 
„доброволчески войски“, които твърдят, че се бият в Сирия по своя 
воля, защото воювали за „справедлива кауза”. 
Иранците също така докараха от 20 000 до 30 000 афганистански 
престъпници и наркомани. Има наемници от Чечня, Индия и 
Пакистан. Наскоро пристигнаха още 3 000 наемници от Нигерия. 
Общо воюващите за Асад чуждестранни наемници са около 100 
000 бойци, без руските войски. 
IN: Каква е днес военнополитическа ситуация в Сирия? 
Ген. Рахал: След анексията на Крим и военните действия на Русия 
в Източна Украйна Западът наложи санкции, чиято ефективност е 
очевидна. Спадът в цените на петрола под $ 30 доведе до падането 
на рублата. Загубите на руската икономика достигат 400–600 млрд. 
американски доларa. Икономическата мафия, която доведе на власт 
Владимир Путин, вижда, че той е престанал ефективно да осигурява 
интересите й. За да отклони вниманието на руснаците от 
икономическия колапс и провала в Украйна, Путин разигра „новата 
миротворческа карта“. И избра друга външна агресия, този път в 
Сирия. 
Интересите на Путин и Асад съвпадат, за което способстваха 
уверенията на генерал Касем Сулеймани, командир на иранските 
екстремисти от „Файлак ал Кудс“. Той успя да ги убеди, че под 
прикритието на руската авиация Асад ще си върне контрола над 
цялата територия на Сирия, което от своя страна ще засили 



позициите на Путин в преговорите и ще му позволи да шантажира 
Запада. 
Но събитията в долината ал Габ от 1 октомври до 8 октомври 2015 г. 
провалиха този план. ССА и армията на Фат нанесоха 
съкрушителен удар на екстремистите от Иран и на остатъците от 
армията на Асад. Само в Морик бяха унищожени 46 танка на 
режима. В тези боеве беше задействана и руската авиация, 
хеликоптери и артилерия, но и те не успяха да спрат настъплението 
на опозиционните сили. След такова мащабно поражение режимът 
се опита да открие нов фронт в Хомс и по крайбрежието, но и тези 
планове се провалиха. 
Това принуди Руската федерация да преразгледа подходите си. 
Путин спешно замина за Техеран, където обвини иранците, че са 
дезинформирали руската страна за възможностите си и са вкарали 
Русия във война. 
Путин премина и към друга тактика: инициира конфликт с Турция на 
фона на сваления самолет Су-24. Русия сама предизвика този 
инцидент с цел създаване на нови правила при военен конфликт. 
Путин „твърдо“ реагира в медиите и обяви за санкциите си срещу 
Турция, наказвайки самите руснаци с рязкото покачване на цените 
на хранителните продукти. 
По този начин Русия и Иран бяха принудени да се върнат към план 
„Б“: Сирия да бъде разделена на няколко кантона, понеже и 
Путин, и Сулеймани разбраха, че нито Русия, нито Иран ще успеят 
да върнат цялата територия на Сирия под контрола на Асад. Ето 
защо засилиха сраженията в северно Алепо и по крайбрежните 
райони, където загинаха над 120 руски военни. 
Путин забрани на руските медии да разпространяват каквато и да 
било информация за загубите на руските войски освен официалните 
данни, публикувани от Министерството на отбраната. Към момента 
Путин разшири територията на „полезната Сирия“, както сам я 
нарича, напредвайки 10 км на западния фронт. В северно Алеппо 
продължават усилията за осигуряване на граница за кюрдския 
анклав, като по този начин е ясен планът за разделяне на Сирия. 
Русия предвижда да раздели Сирия чрез частични, локални и 
местни „победи“. Режимът на Асад арестува младежи и ги изпраща 
на фронта поради липсата на свежи сили. Голяма част от 
загиналите на бойното поле са иракски бойци и екстремисти от 
Хизбулла. 
IN: От сирийският фронт често идва противоречива информация 
за това кой се придвижва напред, кой е спечелил локална победа и 
кой отстъпва. Руските пропагандни канали дезинформират 



световната общност. Разкажете какво е реалното положение на 
фронта. 
Ген. Рахал: Вярно е, че срещу нас и срещу света действа мощна 
машина за фалшификации. Например, след като пленихме иракски 
екстремист, на следващия ден руският канал RT излъчи монтаж с 
признания на този екстремист, че всъщност се сражавал на 
страната на ИДИЛ, бил пленен от армията на Асад и че бойците на 
ИДИЛ се „придвижвали под прикритието на хеликоптери „Апачи“ 
от авиацията на НАТО“. Когато анализирахме видеото, разбрахме, 
че кадрите са от събития през 2014 г. в Либия, по време на 
операцията „Фажер“ на ливанските подразделения за 
освобождаване на пристанищата от терористи, а натовските „Апачи“ 
са прикривали ливанските военнослужещи. 
След множество „победи” на остатъчната армия на Асад, тя 
контролира едва 5 % от територията на страната, от крайбрежието и 
в района на Алеппо. В медиите постоянно раздуват постиженията 
на режима. Завладяването на Рабия се посочва като „велика” 
победа, без да се обяснява, че Рабия е малко село с 50 къщи. В 
медиите го представиха като „столица“ на въстаниците и важен 
стратегически пункт. 
Когато войските на режима влязат в някой град, с тях пристига група 
репортери с телевизионни камери, които преувеличават значението 
на операцията. А когато ние отново завладеем това населено 
място, повечето медии мълчат. 
За загинали руски войници също няма да научите от медиите. И 
Хизбулла няма да признае присъствието си в Алеппо. Така руските 
СМИ методично и безсрамно дезинформират и гражданите си, и 
световната общност. 
Когато спрат руските въздушни удари, ние ще си върнем 
териториите, завзети от екстремистите с подкрепата на руската 
авиация.  
IN: Според вас дълго ли ще запазят позициите си настъпващите 
сили на режима, разчитайки на подкрепата на руската авиация? 
Ген. Рахал: Ще използвам думите на командващия руските части в 
Сирия. От военната база в Хмеймим той изпрати следната 
телеграма до Генералния щаб в Москва: „Не е възможно да сме във 
въздуха 24 часа в денонощието. В момента, в който се приберем 
на летището, ССА си възвръща обратно териториите. У Асад и 
войските му няма желание и воля да воюват, те се страхуват от 
сблъсъците с въстаниците, които наричат терористи“. 
Русия повтаря сценария от Грозни: тотално унищожаване на хора, 
камъни, дървета. На всичко. Екстремистите от Иран и Хизбулла се 
придвижват под прикритието на руската авиация и тръбят за 



някакви гръмки победи. През последните 7-10 дни 20 руски 
самолета правят десетки излитания на ден. Всичките им кораби са 
заети само с доставката на боеприпаси. 
Наскоро ЕС обяви, че санкциите срещу Русия няма да бъдат снети. 
Опитите на Путин да омаловажи войната в Украйна след пренасяне 
на огъня в Сирия се провалиха. 
IN: Как преценявате ролята на Русия в Сирия? 
Ген. Рахал: Русия участва в изтреблението на сирийския народ от 
самото начало на нашата революция. Във всички споразумения за 
доставка на оръжия съществува параграф, който забранява 
използването на оръжието срещу цивилни граждани. Русия знае, че 
народът на Сирия гине, избиван с руско оръжие. РФ можеше да 
забрани на Асад да използва оръжието й срещу цивилно население. 
През 2005 г. посетихме Япония, за да сключим договор за оръжейни 
доставки за Сирия. Един от параграфите в договора забраняваше 
тази военна техника да бъде използвана срещу цивилни граждани, 
защото Япония не желае нейните машини да убиват мирни хора.  
Руската федерация също така участва в убийството на сирийски 
граждани чрез правото си на вето, което използва четири пъти при 
разглеждане на сирийския въпрос в Съвета за сигурност на ООН. 
Последното й вето бе наложено срещу хуманитарните коридори, 
което представляваше поредната агресия срещу народа на Сирия. 
Днес в Сирия се намират около 12 000 руски военнослужещи, 
военни специалисти и екстремисти, които извършват геноцид 
срещу сирийския народ. Около 80 % от случаите на загинали 
мирни жители по време на военните действия са в резултат на 
руските действия и бомбардировки. След руските удали 70 000 
души напуснаха домовете си, станаха бежанци и сега са на 
границата с Турция. Други 350 000 се приготвят да напуснат 
източните райони на Алеппо заради руските бомбардировки. 
Русия използва срещу цивилното население на Сирия забранени 
оръжия: фосфорни, касетъчни и вакумни бомби; ракети „Калибър“ и 
TOW22 и TOW95.  
IN: Русия декларира участието си в сирийската война като 
защита на мирното население и борба срещу ИДИЛ, с което е 
ангажиран огромен информационен ресурс. Каква всъщност е 
действителността? 
Генерал Рахал: Ислямска държава е създадена от охраната на 
Асад, от Русия, Иран, Ирак и от няколко западни специални 
служби. Русия спонсорира Ислямска държава, която не воюва 
срещу режима на Асад, а срещу ССА. ССА освободи 
крайбрежието от Ислямска държава, южната част на Алеппо и 
Идлиб. 



В момента терористите от Ислямска държава се намират 
североизточно от Алеппо, но въпреки това руската авиация не ги 
бомбардира. Защо? Ислямска държава се намира в пряко 
съприкосновение с подразделения на режима, а шиитските 
групировки воюват само срещу ССА. Защо не воюват срещу 
Ислямска държава? Те са на разстояние 70 км един от друг. Каква е 
тайната? 
Това са реторични въпроси, които доказват прякото сътрудничество 
между режима и Ислямска държава. На терористите бяха 
предоставени огромни стратегически складове в Палмира. Конвоите 
им преминават трикилометров проход между Ракка и Палмира, без 
някой да ги атакува. Дадоха им складове на 17-а дивизия и 
летището в град Табка, защото и Русия, и Асад знаят, че в 
момента, в който Ислямска държава бъде унищожена, режимът 
на Асад ще падне. Защо Русия е против влизането на саудитски и 
на турски войски в Сирия за борба срещи Ислямска държава? 
Защото Ислямска държава е поводът за намесата на Русия в 
конфликта, но Кремъл нито ден, нито час не е воювал срещу 
ислямистите. 
IN: В Асадовска Сирия е видим значителен процес на русификация. 
Руският език е добавен за изучаване в училищните програми, а 
сирийските телевизии излъчват руски песни. Как определяте 
подобно проникване? 
Ген. Рахал: Ясно е, че присъствието на Русия в Сирия 
представлява вид окупация. Прекратяване на руската интервенция 
в Сирия означава крах за режима. Като внася руска музика и руски 
език у нас, Пути кани руските бизнесмени да инвестират в рамките 
на унизителния договор между Асад и Русия. 
IN: Може ли опозицията да се обедини, за да се изравнят силите и 
да се преборите в тази ситуация? 
Ген. Рахал: Съществува мълчаливо споразумение между 
европейците и САЩ да не се допусне обединение на всички 
опозиционни сили, защото САЩ искат войната да продължи, докато 
се изтощят Хизбулла, Иран и Русия. Ето защо всяко обединение на 
опозиционните групировки в единна и силна армия означава провал 
за тези планове. САЩ играят своя игра, като манипулират различни 
фрагменти от опозицията.  
През 2013 г. посетих Европа, срещнах се политици и им обясних, че 
с тяхна помощ е възможно да се създаде силна армия срещу Асад, 
която ще гарантира свалянето на режима за 6 месеца. Опитахме се 
да ги убедим, че само чрез създаването на национална армия е 
възможно да бъде свален режимът на Асад, преди в Европа да 
се изсипят милиони бежанци от Сирия. Европейците бяха 



съгласни с нас, но САЩ осуетиха създаването на обединена 
армия. 
IN: Как виждате бъдещето на Сирия? Какъв е изходът от 
ситуацията? 
Ген. Рахал: Оказа се, че след руската намеса ключът за излизане 
от ситуацията се държи от Путин. Руският представител на 
преговорите в Женева Кателов е заместник-министър на отбраната 
на Руската федерация. Така че военнополитическото решение е в 
ръцете на Москва и отчасти на Иран. Асад вече не може да влияе 
върху никого и върху нищо. 
От самото начало на намесата си Русия е сгрешила в преценката за 
цялостната картина и за разположението на силите в региона. 
Ръководството на РФ осъзна, че е невъзможно цяла Сирия да бъде 
поставена под общ контрол. Затова пристъпи към тактиката за 
разделяне на страната.  
Международната общност не приема подобен людоедски 
подход, но с военната си мощ, с убийствата на цивилни и с 
разрушения (8 болници, 25 училища, 20 хуманитарни конвоя), с 
бомбардировките срещу бежанци на турската граница Русия се 
опитва да ни диктува условия, за да запази властта на Асад. 
Дори Сирия да бъде окупирана, ние ще продължим да оказваме 
въоръжена съпротива. Разполагаме с 300 000 бойци и няма да 
позволим нито на руснаците, нито на иранците и най-вече на Асад 
да останат задълго на сирийска земя. 
Русия иска за себе си лъвския пай и контрола над нашата 
територия. Но греши, като се смята за фактор в бъдещето на Сирия. 
Между нас и РФ няма да има нито военни договори, нито 
икономически връзки. 
Народът на Сирия смята руските власти за военни престъпници, 
които воюват срещу сирийците с незаконни и неморални видове 
оръжия. Народът на Сирия няма да прости на Путин това, което 
извърши в Сирия. Изходът е само един – падането на Асад. 
IN: Според вас, как ще постигнете това? 
Ген. Рахал: Ако международната общност не е в състояние с 
политически средства да отстрани Асад от власт, би следвало да 
подпомогне сирийския народ да се отърси от престъпния му режим. 
Така или иначе, революцията ще продължи до победния си край. 
 


