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Capitolul 1

Islamul ;i Sfdr;itul vremurilor

rJlilmul ceas nu va bate pdnd cdnd nu vor ajunge roma-

nii in al-Amaq sau in Dabiq. O armatd formatd din cei mai

buni soldafi de pe fala pdmhntului ln acea ord va veni din

Medina sd li se opund... Vor lupta atunci ;i o treime din ar-

matdvafugi, iar Allah nu-i va ierta niciodatd. O altd treime

ormatd din minunali martiri in ochii lui Allah va muri in
lupte, iar o treime care nu va ajunge niciodatd la judecatd va

cd;tiga gi va cuceri Constantinopolult.

Mahomed, conform hadith-'iui

Dabiq, Siria
Noiembrie 2014

Birbatul imbr[cat in negru stltea aplecat peste victima sa.

Peter Kassig, un american aflat intr-o misiune umanitar[,
purta o salopeti portocalie. Capul ii fusese ras. Stitea in genunchi.

Birbatul in negru vorbea citre camera video cu un incon-

tundabil accent britanic.

- M[ adresez lui Obama, ciinele Romei: astizi micelirim

"otdalii lui Bashar, iar m6ine ii vom miceliri pe ai tii. in scurtl
ITeme, vom miceliri oameni pe strlzi, in oragele voastre2.



28 GmNN Bncx

Dementele amenintiri continue gi nu se poate se nu re-
marcim efectele demne de un studio hollywoodian, cu fun,
dalul sonor al unei respira(ii sacadate qi al unei inimi care bate
parci tot mai repede de-a lungul celor qaisprezece minute cit
fine filmarea. Sunetul inregistreazi un crescendo chiar inainte
ca Peter Kassig qi ceilalli si fie decapitali, iar capetele lor si
inroqeasci nisipul.

DeEi secvenfe din acest ingrozitor film au fost imprigtiate
in toati lumea, aproape nimeni din presi nu a observat ami-
nuntul cel mai important: locul unde a fost ucis Kassig, un oraq
numit Dabiq, in nord-vestul Siriei. Vocea care insoleqte acest
clip video avertizeazd ci scAnteia conflictului a fost aprinsi in
Irak gi cd ,,flacira ei va continua si creasci cu voia lui Allah
pinl va arde armata cruciati din Dabiq. Aga ci iati-ne, in-
gropdnd primul cruciat din Dabiq. Aqteptim cu neribdare ca
restul armatei tale sd soseasci aici".

Kassig a fost printre primii oameni care gi-au virsat singele
la Dabiq, insi milioane de musulmani cred (gi sper6) c6 acesta
este doar inceputul. Ei cred ci Dabiq va fi locul celei mai im-
portante betelii din istoria umanitllii.

La o primi vedere, imprejurimile agricole modeste ale aces-
tui orag din nordul Siriei par un loc ciudat pentru o asemenea
confruntare. Insi, pentru sus{initorii Statului Islamic al Irakului
qi Siriei, acesta este locul unde, aga cum profelea Mahomed, se

va desftgura confruntarea finali dintre for{ele creEtinismului gi

cele ale islamului.

SfArgitul vremurilor

in tradifa islamici, Dabiq este locul pe care Biblia il numegte
Armaghedon. in orag qi in jurul acestuia, cruciafii sau ,,ar-
matele Romei", cum le numesc fanaticii din ISIS (qi cum ar fi
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prezis Mahomed), vor fi infrinfi odati Pentru totdeauna, des-

chizind drumul cdtre Istanbul gi, dincolo de acesta, c[tre Eu-

ropa3. in spiritul acestei concepfii, Barack Obama gi Statele

Unite ale Americii sunt liderii ,,armatei Romei" care-qi vor tri-
mite solda(ii sd lupte impotriva ISIS. Ce va r[mine in urma
pripidului inflptuit de armata islamului gi dupl infrAngerea

Enall a Americii este califatul, o guvernare mondiali a musul-

manilor care vor impune legea islamici, adici sharia, tuturor
zupraviefuitorilor.

Agadar, Dabiq este atAt de important pentru aceasti viziune

ci este pomenit mereu gi mereu in propaganda ISIS. De fapt,

este gi numele revistei oficiale digitale a grupirii. Prima pagini
a unei recente aparilii infbligeazi steagul negru al Statului Isla-

mic suprapus Pielei San Pietro din Vaticana.

Sus{inltorii ISIS cred ci ei sunt cei care vor face ca toate

acestea si' r intimple - ci sunt actorii care pregitesc scena

pentru actul final al istoriei. Mesajele lor, propaganda video gi

declaraliile sunt pline de aluzii la Ziuajudeci{ii care va aduce

cu sine moartea infidelilor qi ridicarea din mormdnt adrep[ilor.

DupI cum scria Graeme Wood, un cunoscitor al invi{iturilor
;i ideologiei ISIS, in Atlantic:

Statul Islamic nu este doar o coleclie de psihopali. Este

un grup religios care mediteazd profand la credinlele sale.

Ei se consideri agenlii principali ai Apocalipsei care va

veni... Realitatea este ci Statul Islamic este islamic. Foarte

islamics.

Pentru a inlelege miza iminentei b[tilii, nu e lipsit de sens

si pornim de la finalul ei, pentru a in(elege planul cosmic in
care inamicii nogtri cred ci joaci un rol predestinat.

Chiar daci existi mai multe interpretiri qi profelii despre

modul in care se va petrece sfdrqitul, cercurile islamice sunt
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extrem de convinse ci suntem contemporanii dezintegririi
lumii qi inceputului unei noi ere, inaugurati de o figuri sim-
bolicl numiti Mahdi gi de a doua venire a lui Iisus Hristos. Cei
doi iqi vor uni for(ele in lupta cu un personaj care seamini cu
Antihristul, cunoscut sub numele de Dajjal.

Interpretarea dati de ISIS (gi, de asemenea, de islamigtii ra-
dicali care-i impirtigesc ideologia) islamului este singulari
gi periculoasi pentru ci ei nu cred doar ci Sftrgitul vremu-
rilor 9i Ziua jadecitlii sunt iminente - mai sunt gi alte reli-
gii care impirtlgesc aceasti credinfi -, dar mai cred qi ci ei

sunt inslrcinafi s[ joace un rol activ in infrptuirea profeliei. in
mintea lor, acest destin justifici tot ce fac. Vlrsarea de sdnge

qi teroarea sunt doar nigte mijloace care duc spre indeplinirea
obiectivelor - citre sfar;it, de fapt.

$i acesta este motivul pentru care nici nu se vor opri
vreodati.

Dajjal versus Mahdi

in mai multe locuri, Coranul pomene$te apropiata Zi a

|udec61ii (1tawm al-din), o perioadi teribili in care credinciogii
musulmani vor fi separa[i de infideli, care vor fi dugi ,,in iad cu

cirduf', in ,,api fiartl gi in norii de fum negru"6. De fapt, Cora-

nul savurea zb tortur a infi delilor dupl Ziua j udecdf ii, prezicind
c[ vor avea doar ,,mAncare care ii ineacil' gi ,,api clocotiti' de

b[ut qi vor fi imbrica{i cu ,,haine de smoali topitil:
Dupi spusele Coranului, in Ziuajudeci(ii, tofi cei care au

triit de-a lungul vremii vor invia. Sunt judecafi in prezenfa

lui Allah care-i va trimite pe necredincioEi, cum ar fi eweii gi

cregtinii, la osinda iadului, iar pe credinciogi in paradis:

$i atunci cind se va sufla in trambip, vor fi trisnili toli
cei care se afld in ceruri qi pre plmint, afari de cei care va voi
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Allah. Apoi se va sufla in ea a doua oard gi iati-i pe ei in pi-
cioare, agteptAnd. $i va striluci pimintul in Lumina Domnu-
lui sdu (Allah, cand El va veni si judece printre oameni), va

fi aqezatd cartea, vor fi adugi profelii gi martorii qi se va face

judecati intr6 ei cu dreptate Ei ei nu vor fi nedreptilili. $i va fi
rlspl6tit fiecare suflet dupi ceea ce a sivirqit, clci El qtie mai

bine ceea ce fac ei7.

Va fi un moment de mare insemnitate pentru tofi adevira{ii

musulmani. Pentru noi restul, nu atdt de mare.

Coranul este mai pulin clar in privinla semnelor care Pre-
cedi Ziua judeci[ii, insi existl secvenfe ample in hadith -
raditia orall de spuse qi fapte atribuite lui Mahomed - care

ne pot ciliuzi. Mai sacru ca hadith-ul nu este decit Coranul.

Iladith-alreprezinti o arhivi a inlelepciunii profetului islamu-

hi - musulmanul model -, o arhivi cuprinzind vorbe qi fapte

centiale din viala lui Mahomed in secolul al VII-lea d.H.

Dar conform hadith-uhi naqterea lui Dajjal sau Antihristul
c primul eveniment care ar^.,n!i inceputul Sfirgitului wemuri-
lor. Se spune c[ Dajjal va avea un singur ochi qi pir pe tot cor-

pil8. Unele profelii atribuite lui Mahomed susfin cI va apirea

pe drumul dintre Irak gi Siriae.

Conform hadith-dui lui Mahomed, Dajjal se va nagte in

ryropiere de Iran qi Siria, intr-o perioadi cind va domni imo-

nlitatea - in special homosexualitatea qi dependenfa de dro-

$ri. 70 000 de evrei vor fi atragi de Dajjal si lupte cu adeviralii

musulmani, conduqi de un urmag al lui Mahomed, numit

Mahdilo. Se vor declanqa lupte de amploare.

Mul1i luptdtori ISIS cred c[ Dajjal s-a niscut deja. Ei au dis-

tribuit chiar fotografii de copii cu un singur ochi pe paginile de

socializarell. Se pare ci unele dintre aceste fotografii sunt ale

unor copii adevirali, care s-au niscut cu un singur ochi (unul


