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S‰M �ŸK 

ወዯ ሁሇት ጎራ ያዘመSው የሶሪያ ውጥረት 
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¯S~” ²KK:: 

  

አሁን ያሇው ስርዓት  ሁኔታ 

 

እ.ኤ.አ. 2000 ሊይ በአባታቸው ሏፌዝ ›ሊሳዴ ሞት በእግር የተተኩት የዛሬው የሶሪያ ፕሬዚዲንት በiር 

አሊሳዴ ታሊቅ ወንዴማቸው ባሲሌ አሊሳዴ በመኪና አዯጋ ባይሞቱ ኖሮ ሇዚህ ሊይበቁ ይችለ እንዯነበር 

ይነገራሌ፡፡ ከስዴስት ዓመታት የመሪነት ሌምምዴ በ%Eሊ ሶሪያውያን በዴጋሚ ዴምፃቸውን በመስጠት 

ሇሁሇተኛ 7 ዓመታት መርጠዋቸው ነበር፡፡ ሆኖም በሙስና መስፋፋት፣ ከሶሪያ ህዝብ 10 በመቶ ያህሌ 

የሆኑት ‘አሊዋይት’ ጎሣዎች የአገዛዝ ዘመን መራዘምና የአብዛኛው የአገሪቱ ሱኒዎች መጨቆን መነሻ 

ምክንያቶች በአረቡ ዓሇም የተቀሰቀሰው አመፅ ገንፍል uዯማስቆ ወዯ አዯባባይ ወጥቶ ይኸው ዓመቱ 

አሇፈ፡፡ እሳቸውም በአሸባሪዎች ስም እየተዋጉ አማፂያኑም ሳይቦዝኑ እስከተያዘው ወር ከ10,000 ሺ 

በሊይ ዜጎች እንዯሞቱ ይታመናሌ እንዯ ተ.መ.ዴ. መረጃ፡፡  

 

ፕሬዚዲንቱ ቁሌፍ የአመራር ቦታዎችን በአሊዋይት ዘመድቻቸው እንዱሸፈኑ በማዴረጋቸውና½ የአገሪቱ 

ገዢ ፓርቲ የሆነው የባኣዝ ፓርቲ ቁንጮ ሊይ በመቀመጣቸው ከምዕራቡ ተገሌሇው በማዕቀብ 

ቢዯቆሱም½ ወዲጆቻቸው ቢርቋቸው፣ አብሊጫ የሱኒ ሙስሉሞች አይንህ ሊፈር ቢሎቸው ጆሮ ዲባ 

ሌበስን መርጠዋሌ፡፡ በጀም ከፋም ዓሇምአቀፍ ማህበረሰብ በሶሪያ የ“ሰሊም µን“ ሇመፍጠር 

መንቀሳቀሳቸውን በመቃወም በተቀናበረ ሁኔታ የxሊሳዴ ዯጋፊዎች ሰሊማዊ ሰሌፍ ወጥተዋሌ፡፡ እነኚህ 
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የአሊሳዴ ዯጋፊዎች የሶሪያ ሰሌፈኞች የተቃውሞውን 1ኛ ዓመት በማክበር ሊይ በነበሩበት ተቃዋሚ 

ኃይልች ሊይ ጥቃት መሰንዘራቸውም ማን አሇብኝነትን እንዯሚያመLክት የኦባማ አስተዲዯር 

ባሇስሌጣናት ይናገራለ፡፡ K?KA‹ ÅÓV ¾}K¾ eÁT@ K=cÖ<ƒ Ã‹LK<::  

 

የስርዓቱ  ተጋሊጭነት  

የ›ሊሳዴ መንግስት በተሇያዩ የስሌጣን እርከኖች የራሱን ሰዎች በመሰየም በአሊዋይƒ ጎሣ የውስጥ 

ክፍፍሌ መሰረት ስሌጣን በመከፋፋሌ፣ ላልች ጎXዎች በተሇያየ መሌኩ በመከፋፈሌ እንዱሁም አኩራፊ 

ሱኒዎችን፣ ስጋት ሊይ የወዯቁትን ክርስቲያኖች ዴጋፍ የማግኘት ሙከራ ነው ይሊለ ተንታኞች እስካሁን 

የአሊሳዴ አስተዲዯር እያዯረገ ያሇውን ጥረት፡፡ ግን በአጭር ጊዜ ባይባሌም በረዘመ ጊዜ ስርዓቱን 

ሇውዴቀት ሉዲርጉ የሚችለ ሁኔታዎች መኖራቸው ይገሇፃሌ፡፡ 

 

መጀመሪያው ፕሬዚዲንቱ የሚመኩበት የአሊዋይƒ ካሌሉየህና ሙክኸለፍ በሚባለ የውስጥ ጎXዎች 

ከመኖራቸውና መንግስቱ በተጠቀሱት ሁሇቱ ጎሣዎች ሊይ መመስረቱ የመንግስት ህዝባዊ መሠረቱን 

ያጠበዋሌ ይባሊሌ፡፡ እንዱያውም ዓመፁ በተጀመረ ሰሞን የመንግስቱ መመስረቻ የሆኑት እነዚህ የጎሣ 

አባሊት ወዯተቃዋሚዎች የማዘንበሌ አዝማሚያ እንዯነበራቸው የመካከሇኛው ምስራቅ ተንታኞች 

ያስረዲለ፡፡ የ“ሊ “ሊ የመንግስት ፕሮፓጋንዲና ቀውሱ ጎXዊ መሌክ እየያዘ ሲጠናከር ሇበርካታ ጊዜ 

የተቆናጠጡትን ስሌጣን አሌፎም ህይወታቸውን ሉያጡ እንዯሚችለ በማሰብ ሇYርዓቱ ታማኝነታቸውን 

መግሇጽ የጀመሩት ይሊለ፡፡ ከዚህም ጋር ተያይዞ ሇፕሬዚዲንቱ ጎXም ሆነ ቤተሰብ የውስጥ መከፋፈሌ 

ሉፈጠር ይችሊሌ በተሇይ በቀጣይም ጎXው የስሌጣን ባሇመብት እንዯሚሆንና የሚመጣው መንግስት 

ሇአሊዋይት የጎሣ አባሊት ምንም የሚያሰጋ ነገር እንዯማያመጣ ከተማመኑ የሚሇው ላሊ መሊ ምት 

ነው፡፡ ሆኖም ይህ ብዙም የሚያስኬዴ እንዲሌሆነ በሉባኖስና ኢራቅ ተጀምሮ የነበረውን የስሌጣን 

መጋራት አሇመሳካቱን በመግሇጽ ያስቀምጣለ፡፡  

 

በሱኒም ሆነ በአሊዋይƒ የቢዝነስ ማህበረሰብ ሊይ ቀውሱ የፈጠረው የኢኮኖሚ ጉዲት ላሊ የስጋት ምንጭ 

ተዯርጎ ይጠቀሳሌ፡፡ በርካቶች ዴርጅቶቻቸውን ሇመዝጋት ወይም ሇጊዜው ሇማቋረጥ በመገዯዴ ወዯ 

ተስፋ ቢስነት እየገቡ ነው፡፡ ተቃውሞአቸውን ወዯ አዯባባይ ባያወጡም የሱኒ ባህሊዊ ነጋዳዎች 

ሇYርዓቱ ጥሌቅ ጥሊቻ እንዲሊቸው ተፅፏሌ፡፡ የአሊሳዴን አስተዯዯር ማን ሉተካ እንዯሚችሌ 

አሇመታወቁና የሚመጣው ከ›ሊሳዴ የተሻሇ ጥሩ አማራጭ ስሇመሆኑ መተማመኛ አጡ እንጂ ጎዲና 

ሇመውጣት ዲዴቷቸዋሌ፡፡ በሀገሪቱ እየተስፋፋ የመጣው ዴህነት፣ Yራ አጥነት ሇYርዓቱ አዯጋ ነው፡፡ 

በርካታ ሚዱያዎች እንሚያትቱት ስርዓቱ በየጊዜው እየጨመረ የመጣው የኢኮኖሚ ማዕቀብ የውጭ 

ገቢን በመቀነሱ የYራ ዕዴሌ ሇመፍጠር እንዱሁም ታማኞቻቸውን ሇመዯጎም ወዲሇመቻለ እያዯረሰው 
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ነው፡፡ መሪው የመካከሇኛ ህብረተሰብ ያቀፈው የበኣዝ ፓርቲ ወኔና የሥርዓቱ መሳሪያ እንዲሌነበር ሁለ 

ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን እስከዚህ ነጥብ ከተተነተነው መረዲት አያዲግትም፡፡ እስካሁን 

ሇ›ሊሳዴ መንግስት ሽንጣቸውን ገትረው በመዋጋት ቀጥ አዴገው የቆሙት ታማኞቹ Republican Guard 

ሌዩ ኃይልችና የሦስተኛና አራተኛ ብርጌዴ አባሊት መሆናቸው ይታወቃሌ፡፡ ታዱያ ተቃዋሚዎቹ ከነሱ 

የተሻሇ መሳሪያና ስሌጠና እያገኙ ከገጠሟቸው ሉዯክሙ የሚችለበት፣ አሁን በዓሊማነት የተነገራ†¨< 

ሀገሪቱን ከውጭ ወራሪዎች የመከሊከሌና የጎሊን ተራሮችን መሌሶ መያዝ ነው፡፡  ሆኖም የሚያዯርጉት 

በተቃራኒ ወንዴም ዜጎቻቸውን እየወጉ መሆኑን ሲረደ በርከት ያሇ የሰራዊት ማፈንገጥ እንዯሚኖርም 

*¡eö`É ›“LÃ+" ÅÃK= w]õ ¾}vK Ø“ƒ T°ŸM Yገሌጻሌ፡፡ ŸcV’< ¾}ðÖ[ው ›ÅÒ ÅÓV 

U“Mvƒ ¾Y`¯~” S]‹ የሚያሳስብ ÃSeLM:: ¾›ሊdÉ ›T‹ ›c?õ hውµƒ እጅግ የሚፈሩ 

¾f]Á ¾ÅI”’ƒ �Lò“ Î’@^M ዲውዴ ራጃህ ¾SŸLŸÁ T>’>eƒ` SÑÅL†ው Kui` ›Ldዴ 

›e}ÇÅ` ŸvÉ Ñ<Çƒ SJ’<” ¾¯KU T>Ç=Á‹ Ã}’ƒ“K<:: uì[ ²S‰¨< Ÿ’u^†¨< Ÿõ}† 

T>“ ›”í` TEŒ‡” T” Ã}µ†ªM? እየ}vK፣ ý_²=Ç”~ k‡ �Í†ው”  ›Ö< ¾T>K<U ›MÖñ:: 

 

 

የተቃዋሚዎቹ  ፍተሻ 

የተቃውሞ እንቅስቃሴው በተጀመረ በሁሇት ሳምንቱ መሌክ አንዱይዝ የተቃዋሚዎች ጥምረት የሶሪያ 

ብሔራዊ ም/ቤት ተቋቋመ፡፡ ይህ ቡዴኑን በሶሪያ ከሶሪያ ብሔራዊ ትብብር ሇዱሞክራሲያዊ ሇውጥ  

(NCB) ጋር የነበረውን ተወዲዲሪነት ያዯበዘዘው መስል ነበር፡፡ ግን ሇጊዜው ነበር፡፡ ሁሇቱ 

አካሊት(¾}nªT>‹ ØU[ƒ SNC “ NCB)  በሦስት መሰረታዊ በሆኑና ተቃዋሚውን በሚከፋፍለ 

ጉዲችዮች ይሇያያለ፡፡ ብሔራዊ ም/ቤቱ የውጭ ወታዯራዊ ጣሌቃ ገብነትና ተቃዋሚን ማስታጠቁን 

ሲዯግፍ ካሇው ስርዓት ጋር ምንም አይነት ዴርዴር ይቃወማሌ፡፡ ሆኖም በቅርቡ የወጣውን የኮፊ አናንን 

የሰሊም እቅዴ ተቀብሎሌ፡፡  

 

በቅዴሚያ (NCB) ከዚህ ፍፁም ተቃራኒ አቋም ይዟሌ፡፡ የውጭ ኃይሌ ጣሌቃ ገብነትንና ተቃዋሚዎችን 

ማስታጠቁን ውዴቅ በማዴረግ ፀረ-ስርዓት ብጥብጡ ቆሞ እንዯመርህ ሇሚከተሇው ዴርዴር አመቺ 

መንገዴ እንዱከፈት ይፈሌጋሌ፡፡ በዚሁ አቋም ይመስሊሌ ከአሊሳዴ ወዲጅ ሩሲያ ጋር ጥሩ ቀረቤታ 

ያሇው፡፡ ያዝሌቅሊቸው እንጂ መሌካም የመገናኛ መንገዴ እንዲሊቸውና መሪው ሏሰን አብደሌአዚዝ 

ሞስኮን እስከ መጎብኘትም ዯርሰዋሌ፡፡ ግን በዚሁ ወቅት የፀጥታው ምክር ቤት የአረብ ሉግና ላልች 

የሶሪያ ወዲጆች እንዲሰቡት “ሰብአዊ ጣሌቃ ገብነት ሉፈሇግ እንዯሚችሌ ፍንጭ  ሰጥተዋሌ፡፡ ሁሇተኛው 

ÁKÁÁ†¨< ’Ñ` አገር ውስጥ ሊለና በስዯት ሊይ በሚገኙ የሶሪያ ተቃዋሚዎች ይታጠቁ ”ኧረ አይሆንም 

ሇአካባቢው ሰሊም አስጊ ነው” እሰጣ ገባ አንደ ነው፡፡ በሀገር ውስጥም እንዯ Al-Waltan ጥምረት ያለት 
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የNCBን አቋም ይጋራለ፡፡ አዱስ የተመሰረቱ የሶሪያን መንግስት መገንባት  አማፂያንን ማስታጠቁን 

በእጅጉ እየተቃወሙ ሇውጭ ጣሌቃ ገብነት ጥሪ ያቀርባለ፡፡ ይህን እውነት ከሶሪያ ብሔራዊ ም/ቤት 

ያፈነገጡ እንዯ የሶሪያ ህዝብ ዱሞክራሲያዊ ፓርቲ SPDP  ዯጋፊ ናቸው፡፡ የመጨረሻው M¿’ƒ 

ብሔራዊ ም/ቤቱ የአመራር ብቃትና ተፅዕኖ ፈጣሪነት ያሇው ችግር ነው፡፡ ከወዲጆቻቸው የተሰጡና ቃሌ 

የተገቡ ሇትግለ የሚያስፈሌጉ ዴጋፎችን ሇአባሇቱ በማዴረሱ ውስንነት እንዯሚታይ የመካከሇኛው 

ምስራቅ ማዕከሌ ከፍተኛ አማካሪ የዚዴ ሳይዴ ይናገራለ፡፡ ዴርጅቱ አካባቢያዊና ዓሇምአቀፋዊ እውቅና 

ከማግኘት ባሇፈ የስርዓት ሇውጥ ወይም በዴርዴር የስሌጣን ሽግግር ሇማዴረግ የሚያስችሌ ተጨባጭ 

ፖሇቲካዊ ስትራቴጂ ማቅረብ አሇመቻለም ይወሳሌ፡፡  

 

የተቃዋሚዎች ውጤት አሇመፋጠን 

በአጠቃሊይ ዓመት ባሳሇፈ ትግሌ ሇምን አማፂያኑ ዴሌ አሌተቀዲጁም ሇሚሇው ጥያቄ Christian Monitor 

Science 7 ዋና ዋና ምክንያቶችን ይተነትናሌ፡፡  

 

የሶሪያ ሰሌፈኞች እስካሁን ባዯረጉት ትግሌ የጠለትን የበሽር ›ሊሳዴ ስርዓት ማስወገዴ አሌቻለም፡፡ 

ሇዚህም በመንግስት በኩሌ እየተፈፀመ ያሇው አካሊዊ ተፅዕኖ ወዯግባቸው እንዲይዯርሱ እንዲዯረገ 

ይጠቀሳሌ፡፡ የሞት፣ አሰቃቂ ቅጣትና ያሇምንም የህግ መሰረት ዘብጥያ መጣሌ የተወሰኑ የተቃዋሚ 

ዯጋፊዎችን በqራጥነትና ቁርጠኝነት መታገለ ቀርቶ ሇመሸበር ይዲርጋሌ፡፡ 

 

ተቃዋሚዎቹ በቁጥር እየበዙና ሇዓሇም አቀፍ ማህበረሰብ መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ በሚያስችሊቸው 

ውጤታማ መሌኩ እንዳት መዯራጀት እንዲሇባቸው የተማሩ ይመስሊለ፡፡ ሆኖም ባሇብዙ አቅጣጫ 

ጥራቱ በእጅጉ የሊቀ ነው፡፡ ምንም እንኳን በርካታ ተከታዮችን በተሇይ ከተፅዕኖ ፈጣሪ የሱኒ ንግዴ 

ማህበረሰብ በማፍራት እውነተኛ አንዴነት ኖሮ የብዙዎቹን ሌብ ትርታ መንካት ቢችለም አሊሳዴን 

ከሥሌጣን ሉፈነቅሌ የሚችሌ ያህሌ ጠንካራ አይዯለም፡፡ 

 

ከጅማሮው አንስቶ ተቀዋሚዎች ሰሊማዊ ተቃውሞ ሲያሰሙ መቆየታቸው እሙን ነው፡፡ ግን እስከ መቼ 

ሰሌፈኞቹ በሰሊማዊ ተቃውሞ  ታክቲክ ይቀጥሊለ የሚሇው እያጠያየቀ መሆኑ አሌቀረም፡፡  መንግስት 

በሰራዊቱ እያራገፋቸው ከመሆኑና ያገባናሌ ባይ የሀገር ጥቅም ወይም ሏይማኖታዊ ተቆርቋሪነት 

ያሊቸው ወገኖች ገብተው ዓሊማቸውን ሉያስቱ ይችሊለ፡፡ በግሌፅ የላሊ ኃይሌ ሉዯግፍ ከገባ የአሊሳዴ 

የውጭ ዯጋፊዎችም ዝም ብሇው አያዩምና የውጭ ሰርጎ ገብ ውጤቱም አዎንታዊ ወይም አለታዊ 

ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
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ላሊው ችግር ከእስሊማዊ ወንዴማማቶች ጋር የተያያዘ ነው፡፡ የሙስሉም ወንዴማማቾች ፓርቲን 

በእስሌምና አክራሪነት ከመመሌከት የመነጨ ምናሌባት ተቃዋሚዎች ዴሌ ቢቀናቸው በአካባቢው 

“ከዴጡ ወዯ ማጡ” እንዲይሆን የተሰጋ ይመስሊሌ፡፡ ሇዚህም ምዕራቡ ዓሇም ካሇው Sንግስትና 

ከተቃዋሚዎች (የሙስሉም ወንዴማማቾች  ሇመምረጥ ግራ የተጋባ ይመስሊሌ፡፡ ከዚህ ያሌተናነሰ ግምት 

የተሰጠው መንስኤ ከስርዓቱ ጋር የሚዯረገው ዴርዴር ነው፡፡ Ÿe`¯~ Ò` ¾T>Å[Ñ¨< ¨<ÃÃƒ“ 

É`É` KÈV¡^c= e`¯ƒ ¾T>Å[Ñ¨<” ÓeÒc? ÃÑ�M ¾T>K< ¨Ñ„‹ ›K<:: ›G<” ›G<” Ó” 

}nªT>‡ uSÖ’< ¾}Å^Ì“ ¨ÇÐ‰†¨<” Áeð’Ö² ¾ui` ›LdÉ” ¨Ñ„‹ ÅÓV ulßƒ 

Ÿ”ð` Áe’Ÿc ÉM እ¾k“†¨< ’¨<:: ›T‰†¨<” ÚUa አራት ~v vKeM×“ƒ” uõንዲታ 

uSግዯM የý_²=Ç”~” ›”Ëƒ ›d`[ªM:: u}KÁ¿ ¾¨<Ñ>Á Ó”va‹ ÉM እየ}kዲጁ eKSJ’<ም 

›”Ç”É ¾S"ŸK†¨< Ue^p }”ታ•‹ ÃÑMíK<:: እነኚህን በስርዓቱ ሊይ ከፍተኛ ክፍተት ፈጥረዋሌ 

የተባሇሇትን ግዴያ ማን ፈፀመው? ግቢው በኃይሇኛው የሚጠበቅ የመከሊከያ ግቢ ሆኖ ሳሇ እንዳት 

የተቃዋሚ ኃይልች ገብተው መሀሌ ህንፃው ሊይ ቦምብ በማፈንዲት ጥፋት አዯረሱ? የሚሇው 

እያጠያየቀ ይገኛሌ፡፡ ታዱያ ናዱም ሻሏዱ ከሇንዯን ቻታም የምርምር ተቋም የአሊሳዴ ሥርዓት በራሱ 

የተዋሃዯ አይዯሇም ያለት እውነት አይመስሌም? የስርዓቱ አራማጆችን ያስተሳሰራቸው በዙሪያቸው 

ያሇው አለታዊ ውጥረት እንዯሆነ ይገሌጻለ፡፡ የአሊሳዴ ዯጋፊዎች በአጠገባቸው ያሇውን ያምናለ 

ምክንያቱም በውሰጣቸው ጥርሱን ያገጠጠ ጭንቀት አሇና፡፡ ግን ሁለም ነገር እነሱ እንዲሰቡት 

የሚታመን አይመስሌም፡፡ ማማ ሊይ ወጥተው ዙሪያውን የሚጠብቁት ታማኞች ጭምር ከጥርጣሬ 

ገብተዋሌ፡፡ እ”Å¨<U K”Å” ¾}vu\ƒ S”Óeታƒ �ÃM ›”É ¨` Ñ>²? w‰ �”ÅT>un¨< SÓKጿ 

}nªT>‡ SÖ“Ÿ^†¨<”“ ¾›LdÉ ›c}ÇÅ` �ÉT@¨< �ÁÖ[ SU×~” Mw TKƒ ÃÑvM 

›”Ç”É vS<Á‹:: 

 

 

የዓሇምአቀፍ ማህበረሰብ ግንዛቤ 

በሶሪያ ውስጥ ከሚካሄዯው የእርስ በርስ እሌቂት ባሻገር በርካታ የሚባለ አካባቢያዎችና ዓሇምአቀፋዊ 

አመሇካከቶች ይስተዋሊለ፡፡ ሩሲያና ቻይና የፀጥታ ም/ቤትን የውጭ ወታዯራዊ ጣሌቃ ገብነት በሶሪያ 

ይቃወማለ፡፡ ጣሌቃ መግባቱን የሚዯግፉት ተስማምተውና ማረፊያ ከጎረቤት ቱርክ አግኝተዋሌ፡፡ በኔቶ 

አማካይነት መሳሪያ ወዯ ቱርክ፣ ዯቡባዊ የሶሪያ ወሰን ማንቀሳቀስም ጀምረዋሌ፡፡ ከአውሮፓ ህብረት 

ማዕቀፍ ጋር በተያያዘ የእንግሉዝ ኢንሹራንስ ዴርጅት ከባዴ መሳሪያ ጫኝ ተብሊ ሇተጠራጠረችው 

የሩሲያ መርከብ መዴህን አሌሰጥም ማሇቱ በየአቅጣጫ ሇመጎንተሌ የሚዯረገውን ጥረት ያመሊክታሌ፡፡ 

 

በተመሳሳይ ቱርክ ከሰሜን ጦር ቃሌኪዲን ዴርጅት (ኔቶ) ጋር ሇመተባበር በምትዘጋጅበት በአሁኑ ወቅት 

የራሷ የሆነ የተጋሊጭነት አዯጋ ስሊሇባት ይመስሊሌ፡፡ ቱርክ የሱኒ ዯጋፊ የሚሇውን ካርዴ 
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የምትጫወተው ሇሁሇት ነገሮች ነው፡፡ አንዴም በጣም ሇሚያሰጋት የኩርዴ አማፂያን አሁን በሶሪያ 

ካሇው መንግስት ጋር ጥሩ ግንኙነት ስሊሇው ወስኗን ተሻግሮ ሇመግባት ይቀሇዋሌ የሚሌ ጥርጣሬ 

ስሇጠነሰሰች ይመስሊሌ፡፡ ከዚህ ተጋሊጭነት በተጨማሪ በሶሪያ እየታየ እንዲሇው የሱኒና የላሊ ሃይማኖት 

ክፍፍሌ ወዯ ቱርክ ቢገባ የሱኒና አሊቪ መከፋፈሌ አገሪቱን ሉሰነጥቅ የሚችሌ ከፍተኛ አዯጋ በመሆኑ 

የሶሪያ መንግስት ተወግድ የዚህ ዓይነቱ ወሬ እንዱጠፋ ከማሰብ የመነጨ ነው ይሊለ ሏሉሌ ካራቬሉ 

የተባለ የማዕከሊዊ እስያ ካውከስስ አጥኚ፡፡ ቱርክ ሇወትሮው የሶሪያ ረጅም ወሰን የምትጋራና ውስብስብ 

ዓይነት ግንኙነት የነበራት አገር ናት፡፡ በፈረንጆቹ 1990ዎቹ የኩርድች የሠራተኞች ፓርቲ PKK  

በአብዯሊ ኦቻሊ እየተመራ ቱርክን የፈተናት በሶሪያ ዴጋፍ እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡ ይህ ታሪክ ሆኖ 

ተቀብሯሌ ባይባሌም ሀገሮቹ ሇመትነን የተቃረበ ግንኙነታቸውን አዴሰዋሌ፡፡ በተሇይ ከአውሮፓውያን 

2006 ወዱህ የነበራቸው ኢኮኖሚያዊ ትስስር እየተሻሻሇ መጥቶ ቱርክ በሶሪያ ያሊት በንግዴና 

ኢንቨስትመንት በዓመት 20 ቢሉዮን ድሊር ዯርሶ እንዯነበር ጥናቶች ያመሇክታለ፡፡ ታዱያ ቱርክ አሁን 

የምታራምዯውን ዓይነት አቋም ሇምን ያዘች ሇሚሇው የሀገሪቱ አንዲንዴ ምንጮች እንዱሁም አላክስ 

ጃክሰን የተባለ የፖሇቲካ አዯጋዎች ተንታኝ የተወሰኑ ነጥቦች ያስቀምጣለ፡፡ 

 

ቱርክ በቅርቡ በሶማሉያ ጉዲይ የሚካሄዯውን ስብሰባ በማስተናገዴ ያሊትን ዓሇምአቀፍ ተቀባይነት ከፍ 

ሇማዴረግ የምታዯርገውን ጥረት ያመሇክታሌ፡፡ በዚህ ሩጫዋ ወቅት እርሷ ሰፊ ዴንበር የምትጋራ 

እያሇች በሶሪያ ጉዲይ ላሊ አካሌ እንዱቀዴማት እንዯማትፈሌግ ባሇሙያዎቹ ይናገራለ፡፡ ሁሇተኛው 

ምክንያት በመካከሇኛው ምሥራቅ ያሊት ፍሊጎት እንዯሆነ ይጠቀሳሌ፡፡ የመካከሇኛውን ምሥራቅ ትስስር 

በአዱስ መሌኩ በመፍጠር ባሇቤት ሆና ሇማገሌገሌ ምኞት እንዲሊት የውጭ ጉዲይ ሚኒስትሩ 

መግሇጻቸው ይታወሳሌ፡፡ በክሌለ ተፅዕኖ ፈጣሪ ሇመሆን ያሇመች ሀገር አቅሟን ሇማሳየት አጋጣሚውን 

እየተጠቀመች መሆኑም በመሊ ምቶቹ ተካቷሌ፡፡ ከእነዚህ መንስኤዎች ላሊ እንዱሁም አሳማኝ 

የሚመስሇው ከሳዑዱ አረቢያ፣ ኳታር፣ ዮርዲኖስ ከመሳሰለት ሀገራት የሚጋሩት ክሌለን የሱኒዎች 

ክሌሌ (The Sunni Arc  የማዴረግ ህሌም ነው፡፡ ቱርክ ከዜጎቿ ከ70 በመቶ በሊይ ሱኒ ሙስሉሞች 

እንዲሎት ይታወቃሌና፡፡ አጋሮቿን ዯጀን አዴርጋ የሶሪያ ተቃዋሚዎችን እየዯገፈች ናት፡፡ በተቃራኒው 

ያለትን ሩሲያ፣ ቻይና እና ኢራን ሇጊዜው ብንተውም መሪው የቱርክ ፍትህና ሌማት ፓርቲ AKP  

ከሀገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ተቃውሞ ገጥሞታሌ፡፡ በተሇይ 15  የአሇቪና የኩርዴ ተቃዋሚዎች 

መሪው ፓርቲ በሀገር ውስጥ ያሇውን ጭቆናና ሌዩነት ሳይፈታ በላሊ ሀገር ጉዲይ መግባት ተገቢ 

አይዯሇም በማሇት ዴምፃቸውን እያሰሙ ነው፡፡ ቱርክ ግን ማንም ምንም ይበሌ፣ ትክክሌ ትሁን 

አትሁን፣ የውጭ ፖሉሲዋ ከጎረቤት ጋር ምንም ዓይነት ችግር አሇመፍጠር  Zero Problems with 

Neighbours  የሚሌ ቢሆንም ገፍታበታሇች፡፡ ይህ ቱርክ ሇሶሪያ ሱኒ አማፂያን የምታዯርገው ዴጋፍ 

በአገሪቱ ሱኒዎችንይበሌ ሲያሰኝ የአሇቪ ማህበረሰብ አካሊትን  እና ኩርድችን ግን አስከፍቷሌ፤ በግሌፅም 

የሚተቹ አሌጠፉም፡፡ ጦርነት ያሌበቃት ይመስሌ የቱርክን የጦር አውሮፕሊን መትታ በመጣሎ “የእጇን 
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ታገኛሇች” ፉከራው ተበራክቷሌ፡፡ በሁሇት የተከፈሇው የኃያሊኑ የጥቅም ግጭት አካባቢውን አሁን 

ካሇበት በበሇጠ ሉያተራምሱት እንዯሚችሌ ሇመገመት አያዲግትም፡፡ 

 

ሇነገሩ ሁሊቸውም በሰሊማዊ ህዝብ ወገንተኝነት፣ ዳሞክራሲን በማስፈን፣ የአካባቢ ፀጥታና በመሳሰለት 

ስም የሚያዯርጉት ጣሌቃ ገብነት እውን ከሌብ የመነጨ ነው  እንዲሰቡትስ የጠለትን ሥርዓት 

አንስተው ህዝቡ የተጠማውን፣ እነሱ ያሇሙት ዓይነት ዱሞክራሲ ተገኘ  እኔ አይመስሇኝም፡፡ በኢራቅ 

ሳዲም ሁሴን ከቀበሮ ጉዴጓዴ አውጥተው ሇገመዴ፣ ከባዓቦ ይሌቅ የጋዲፊ ይሻሊሌ፡፡ የግብፁ ሆስኒ 

ሙባረክ ከወንበራቸው ተንሸራተው ሇወህኒና ራስ ሇመሳት በቅተዋሌ፣ ኮሇኔሌ ጋዲፊም ሇመግሇፅ 

በሚያሳቅቅ መሌኩ ወዯማይቀርበት ተሸኝተዋሌ፡፡ የቱኒዚያ ¾I´w ›Sî ሳይበረታ፣ የየመኑ መሪም 

በፍንዲታ እስከመቃጠሌ ዯርሰው ሾሌከዋሌ፡፡ ሁለም በአንዴ ወይ በላሊ መሌኩ ህዝቦቻቸውን ጎዴተዋሌ፣ 

ከዜጎቻቸውም ተቃውሞ ገጥሟቸዋሌ፣ ምናሌባት የኢራቁን እርግጠኛ ባሌሆንም የዓሇምአቀፍ ማህበረሰብ 

በተሇይም የምዕራቡ ዓሇም ጣሌቃ ገብቶም ሳይገባም እነዚህ ሰዎች ተወግዯው ከሞሊ ጎዯሌ 

መንግስታቸውም ፈርሷሌ፡፡ ሆኖም እንዯታሰበው ህዝቦቻቸው የናፈቁት ሰሊም ሰፍኖ ዱሞክራሲ 

በምትካቸው ተመሰረተ ሇማሇት ግን አያስዯፍርም፡፡ c=J” c=J” }Óvw„“ }ÅTUÙ ¾^e” ‹Ó` 

u^e KSፍ•ƒ S××` ’¨< �”Í= u¨<ß �ÃKA‹ cLU“ ÈV¡^c=” KTÓ‟ƒ TKU Ÿp¶ƒ 

ይhLM  

 

ሁለም ሀገር ከየራሱ ጥቅም አንፃር የሚሯሯጥባት በተሇይ ፈርጣማ ጡንቻ ያሊቸው አገሮች እንዯ 

ሩሲያ ዓይነቱ የሚኖራቸው ሚና በቀሊለ አይታይም፡፡ በሀገሪቱ በተፈጠረው ትርምስ ኃያሊኑም ሀገሮች 

ሇሁሇት ተከፍሇዋሌ፡፡ አሜሪካ፣ እንግሉዝና ፈረንሳይ ሌክ እንዯ ጋዲፊ የሶሪያ መሪ ተወግዯው  የስርዓቱ 

ፍፃሜ ይሁን ባይ ናቸው፡፡ ሩሲያና ቻይና ዯግሞ እንዳት ሲዯረግ የውጭ ጣሌቃ ገብነት ይሊለ፡፡ “የባሰ 

አሇና አገርህን አትሌቀቅ” እንዱባሌ እኒሁ ሁሇቱ የምዕራቡ ዓሇም በጥርጣሬ ከሚመሇከታቸው ኢራንና 

ሶሪያ ጋር 90,000 የሚዯርስ በከባዴ መሳሪያዎች የታገዘ ጦር ከቀጣይ የፈረንጆች ወር ጀምሮ 

ሇማሰሌጠን እንዲሰቡ ሚዱያዎች ያራግባለ፡፡ እንዯ ዳይሉ ቴላግራፍ ዘገባ የሩሲያዋ መርከብ Mi25 

በቅፅሌ ስም በራሪ ታንኮች  የተሰኙ ከባዴ የጦር መሳሪያዎችን ሇአሊሳዴ መንግስት እያስተሊሇፈ 

እንዯሆነ ተጠቅሷሌ፡፡ ይህ እውነት ሆኖ የሶሪያው ሰውዬ ይበሌጥ የሰሇጠነ (ወይም ሇአገሩ ህዝብ 

የሰየጠነ) ሰራዊት ካገኙ በሀገሪቱ ያሇው ጉዲይ መቋጫው ምን ይሆን?  ጊዜ ይፍታው፡፡ 

 

እንዯው በተመረጡ ሀገሮች ጣሌቃ ስሇመግባት ስናነሳ አንዳ እየተዯፈጠጠ ላሊ ጊዜ እየተዜመ ስሊሇው 

የዊስትፋሉያ ለዓሊዊነት መርህ ማንሳት ተገቢ ይሆናሌ፡፡ ሏሳቡ እ.ኤ.አ. 1648 በአውሮፓ  ታሊሊቅ 

አገሮች የአገራት ዴንበርና በውስጥ ጉዲይ የውጭ ኃይሌ ጣሌቃ አሇመግባት የሚያቅፍ የሰሊም ሏሳብ 

ነው፡፡ የዓሇምአቀፍ ግንኙነት ቲዮሪስቶች እንዯሚለት የዌስትፋሉያው የሰሊም ሀሳብ ዘመናዊ ግንኙነት 
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ሇመፍጠር ጠቃሚ መሆኑን ያትታለ፡፡ በውስጡም የሀገራት የለዓሊዊነትና መሠረታዊ በራስ የፖሇቲካ 

ውሳኔ መብት፣ በሀገራት መካከሌ ህጋዊ እኩሌነትና በላሊ ሀገር የውስጥ ጉዲይ ጣሌቃ ያሇመግባት 

መርሆዎች መሆኑን ይገሌፃለ፡፡ ግን አካራካሪ መሆኑ አሌቀረም፡፡ በተሇይ ከግልባሊዜሽን ፅንሰ ሀሳብ ጋር 

ሲታይ ለዓሊዊነት የዓሇም አገራት አንደ በአንደ የሚወሰን ነው፡፡ ሇሰብዓዊ፣ በዳሞክራሲ ከቅርብ ጊዜ 

ወዱህ ሽብርተኝነትን በመከሊከለ አንዴ ሀገር በላሊው የአገር ውስጥ ጣሌቃ ሉገባ ይችሊሌና የዌስትፋሉያ 

የሰሊም ሏሳብ የቀዴሞ ትርጉም ከአሁኑ ወቅት ጋር አብሮ አይሄዴም ይሊለ ፊሌ ዊሌያምስ የተባለ 

ፀሀፊ፡፡ ግን ምን ይሆን? በኮትዱቯር፣ በሉቢያ ሇአማፂያን ከምዕራቡ ዓሇም አሰጥቶ በየመን አሌፎ 

በሶሪያ የተሇሳሇሰ ይመስሊሌ፡፡ በሶሪያ ምንም እንኳን መንግስት በሰሌፈኞቹ ሊይ ማስፈራሪያ ተኩስና 

አፋኝ ጭስ እየተጠቀመ ሳይሆን እስከ ታንክ ያለ አረር አዘልችን ነው፡፡ “ያወጣ ያውጣ “ በሚሌ 

በሉቢያ ጋዲፊና ዯጋፊዎቻቸው መሸሻ እስኪያጡ አብዮተኞችን በመዯገፍ የተሯሯጡ ምዕራባውያን 

ሇኣሊሳዴ ጊዜ የ‘ዌስትፍሉያ ሰሊምን ጠቅሰው ይሆን አስራ አራት ወራት ወዯ ከ10 በሊይ ህይወት 

ሲቀጠፍ ወዯ ማዕቀብና ዴርዴር ያዘነበለት? ነው ብል አፍ ሞሌቶ መናገሩ ይከብዴ ይሆናሌ የሶሪያው፡፡ 

ምናሌባትም በሉቢያ ያን ያህሌ ሇፍተው አሁን ያሇው ሁኔታ በላሊ ሀገር ጣሌቃ ከመግባት በፊት ቆም 

ብል ማሰብን አስተምሯቸውም ይሆናሌ፡፡ ወዯ ተቃውሞ መነሻ  የቀዴሞ የሶሪያ ቅኝ ገዢዋ ፈረንሳይ 

ከመንግስት ጎን ስሇነበረች የኃያሊኑ  ሏሳብ ሚዛን አሌዯፋም ነበር፡፡ በወቅቱ የአረቡ ዓሇምም ዝምታ 

ውጦት በተሇይ ቱርክ ከአሊሳዴ ጎን መሰየሟ፣ ቀጣዩን ማየት ይከብዲሌ፡፡ ጣሌቃ መግባታ ሲፈሇግ እንዯ 

ቦሲኒያ ኸርዞጎቪኒያ የምዕራቡ ዓሇም ቀኝ እጅ ኔቶ ሆነ ሩሲያ ባይግባቡም ሉፋጠጡ ይችለ ነበር፡፡ 

እንዯሶሪያ በሁሇት ተከፋሇው የእጅ አዙር ፍሌሚያ ከማዴረግ ይሌቅ፡፡  
 

 

የእጅ አዙር ውጊያ 

የሶሪያ  ትርምስ ከመንግስትና ህዝብ ግጭትነት እየዘሇሇ መጥቷሌ፡፡ በሏይማኖት መመሳሰሌ አሉያም 

ከብሔራዊ ጥቅም በመነሳት የአካባቢና ዓሇምአቀፍ ማህረሰብ በሁሇት ተከፍል የስርዓቱን አራማጆችና 

ተቃዋሚዎችን አሇሁሌህ! እያሇ ይገኛሌ፡፡ ግጭቱን እንዯ ሺኣና ሱኒ ግጭት የወሰደ የአካባቢው አገሮች 

እንዯየአቋማቸው በቀጥታና በተዘዋዋሪ ተቃዋሚዎችንና መንግስትን እየዯገፉ ነው፡፡ በአንዴ ወገን በባህሬን 

ጉዲይ በቀጥታ ያገባኛሌ ብሊ ሰራዊቷን ያሰፈረሰችው፣ የምንጊዜም የሱኒ የበሊይነት ማረጋገጥ 

የምትፈሌገዋ ሳዑዱ አረቢያና ቱርክ የ›ሊሳዴን ተቃዋሚዎች “አይዟችሁ በርቱ” በማሇት ዴጋፋቸውን 

እያስተሊሇፉ ነው፡፡ እንዯ መሣሪያ የሚጠቀሙበትን ሳዑዱ የምትመራው የአረብ ሉግ እንዱሁም ቱርክ 

ሇውጭ ኃይሌ በዴንበር አካባቢ እንዱሰፍርና አብዮተኞችን እንዱረዲ መፍቀዶ መሆኑን ሚዱያዎች 

ይገሌጻለ፡፡ ላሊው ቀርቶ የበሊይነትን ፖሇቲካና የልጂስቲክ ዴጋፍ ያገኝ የነበረው ሓማስ ውሇታ ከወገን 

አይበሌጥም ብል ይመስሊሌ አማፂያንን በመርዲት ጽ/ቤቱን ከዯማስቆ በመቀየር የሶሪያ መንግስት በሱኒ 

ዜጎች ሊይ የሚያዯርሰውን ዯም ማፍሰስ ተቃውሟሌ፡፡ ሺኣው ሂዝቦሊህ (ከሉባኖስ) በተቃራኒው የ›ሊሳዴ 
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መንግስት አቋም ማዴነቁን ቀጥሎሌ፡፡ ሳዑዱ አረቢያ በአካባቢው ከቱርክ ጋር ሇሶሪያ ብሔራዊ ም/ቤት 

እውቅና በመስጠት፣ ሇአማፂያኑ ወታዯራዊ ዴጋፍ፣ የ’Nofly Zone’  በማቋቋም የሶሪያ ስዯተኞችንና ነፃ 

የሶሪያ ሰራዊት FSA  ሇመከሊከሌ የሰሜን ጦር ቃሌኪዲን ዴርጅት NATO  የሱኒ መንግስትን በማፅናት 

የበሊይነትን ሇመቆናጠጥ ኢራን ዯግሞ ሶሪያን ጨምሮ ከፐርሽያ ባህረሰሊጤ እስከ ሜዱትራኒያን የሺኣ 

የበሊይነት እንዱረጋገጥ እንዯሚሻኮቱ ግሌፅ ነው፡፡ በሶሪያ ያሇው ፍጭትም የዚህ ነፀብራቅ ይመስሊሌ፡፡  

 

ከዚህ ባሻገር በዓሇምአቀፍ መዴረክ wH@^© U/u?~(SNC) እውቅና አግኝቶ የሽግግር መንግስት 

መመስረት እንዱችሌ ጥረት ያዯርጋለ፡፡ በተሇይ ከመጀመሪያው ጎረቤቶች የአረብ ኃይልች የሶሪያ 

ተቃዋሚዎችን በማስታጠቅና የፋይናንስ ዴጋፍ በማፍሰስ ዯማስቆ እየወቀሰቻቸው ትገኛሇች፡፡ ሉባኖስ፣ 

ዮርዲኖስ፣ ኢራቅ እንዱሁም ሳዑዱ አረቢያ በቱርክ ሇመቆጣጠር በሚያዲግት የሶሪያ ዴንበር በኩሌ 

ሇሰሌፈኞች እየረደ መሆኑ ይነገራሌ፡፡ የኳታርም ጎሌቶ አይታይ እንጂ የምዕራቡን ዓሇም አቋም 

እንዯምትዯግፍና እንዯምታራምዴ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት፡፡ ሇዚህም ነው የመንግስት ሰራዊት 

አሉፖና ዯማስቆ ትሌሌቅ ስትራቴጂያዊ ከተሞች እንዱሁም ሆምስ ሇተባሇች የሉባኖስ ዴንበር ከተማ 

አተኩሮ የሚዋጋው፡፡ ኢዴሉብ ዯግሞ በሰሜን ምዕራብ አካባቢም ወሳኝ ቦታ ነው፡፡ ምክንያቱም ነፃ የሶሪያ 

ሠራዊት FSA  መሠረት በመሆኑና ሇቱርክ አዋሳኝ በመሆኑ የአሊሳዴ ኃይልች ሇአፍታም ቸሌ 

አይለትም፡፡ 

 

ነገር ግን ከሱኒና ሺአ የአባባቢው ሽኩቻ ባሻገር በአውሮፓውያን ጁሊይ መጨረሻ ጄኔቫ ሊይ በሶሪያ ጉዲይ 

በተካሄዯው ምክክር ቱርክና አሜሪካ የዯረሱበት ዴምዲሜ ትኩረት ስቧሌ፡፡ ሰሊማዊ የመንግስት ሽግግር 

በማዴረግ ሰሊማዊት ሶሪያን የማስቀጠለ ተስፋ መሟጠጡን ሁሇቱም ገሌፀዋሌ፡፡ በመሆኑም ሇሶሪያ 

አማፂያን ወታዯራዊ ትብብር በማዴረግ ግፊት ሇመፍጠር መስማማታቸው ጭምር ተነግሯሌ፡፡ እንዳት 

የሚሇው ግሌፅ ባይሆንም በስብሰባው የነበሩት ሩሲያና ቻይና ብልም ያሌነበረችው ኢራን ተመጣጣኝ 

እርዲታ ሇአሊሳዴ እንዯሚያዯርጉ አያጠራጥርም፡፡ አንዲንዴ ምሌክቶች እንዯሚያሳዩት ፀረ-ምዕራብ አቋም 

አራማጆች የሆኑ እስሊማዊ ሰርጎ ገቦች በ ሶሪያ ነፃ ሠራዊት  ውስጥ መኖራቸው እሙን ነው፡፡ 

ህሌማቸው እስሊማዊት ሪፐብሉክ ሶሪያ ተመስርታ ማየት በመሆኑ የማይፈነቅለት ዴንጋይ ስሇማይኖር 

ቀውሱን በቀሊለ መገመት አያዲግትም፡፡ አሁንም ላሊ ስጋት አሌታጣም፡፡ በሶሪያ ጉዲይ እስራኤሌ 

በወታዯራዊ ጣሌቃ መግባቱ ከተካተተች ጉዲዩ ላሊ መሌክ ሉይዝ ይችሊሌ ይሇናሌ ዳይሉ ኒውስ ከቱርክ፡፡ 

ቴሊቪቭ ጣሌቃ ከገባች በክሌለ በሽር አሊሳዴ ያጡትን መሠረታዊ ዴጋፎች መሌሰው ሉያገኙ ይችሊለ፡፡ 

አሉያ ግን ይሊለ የፖሇቲካ ተንታኞች የሱኒ መንግስት በክሌለ የማቋቋም ህሌማቸው ወዯ ቅዥት 

ተቀይሮ ሇኢራን ፈንጠዝያ እንዯሚፈጥሩ ያውቃለና፡፡ ጠንክረው እየሰሩበት ነው፡፡ ያከሆነ ዯግሞ 

በመካከሇኛው ምስራቅ በብዛት የከተሙት አማፂያኖኞቹ ሺኦዎች ይነግሱና በሁሇቱ ዋሌታዎች ሱኒና 

ሺኦዎች መካከሌ የማይወጣ ሁከት ይገባሌ ይሊለ አልን ቤን-ሜዯር የተባለ ተንታኝ፡፡  
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በተሇይ የመንግስት ታማኝ ወታዯሮች የአሊዋይት ጎሣ አባሊት በምዕራብ የአገሪቱ ክፍሌ ህዝቡ ሊይ 

ፍርሃት ሇማሳዯር እየሰሩ ያለት ግፍ እንዯክርስቲያኖቹ ያለትን አነስተኛ ወገኖች እያራዯ መሆኑ የዘርፍ 

ባሇሙያዎች ይገሌፃለ፡፡ አኳኋናቸው ከ15 ዓመታት በፊት በቦሲኒያ ተከስቶ የነበረውን የዘር ማጥፋት 

የወንጀሌ አካሄዴ ዘዳ እየተጠቀሙ ስሇመሆኑ መቀመጫቸውን ሉባኖስ ያዯረጉት ፖሇቲከኖች ያስረዲለ፡፡ 

እንዯ ተንታኞቹና በተሇይ የተ.መ.ዴ. ግምት መሰረት ቢያንስ 10,000 ያህሌ ከተቃዋሚዎቹ (ሱኒዎች) 

እንዱሁም ወዯ 2,600 ከአሊሳዴ ዯጋፊዎች ሇህሌፈት ተዲርገዋሌ፡፡ ችግሩን የበሇጠ አሳሳቢ የሚያዯርገው 

ዯግሞ ተቃዋሚዎቹ ሴቶችንና ህፃናት የጉዲት ሰሇባ ማዴረጋቸው ነው፡፡ በተሇያዩ የሶሪያ ከተሞች 

የዯረሰው እሌቂት በምሳላነት ይጠቀሳሌ፡፡  

 

ምን Ykተሌ ይሆን? 

የአባታቸውን ገዴሌ  ዯገሙ የሚባሌሊቸው የአሊሳዴ መንግስት በጥንካሬም በተጋሊጭነትም 

ይገሇጻሌ፡፡ እንዯባሇሙያዎቹ የኦክስፎርዴ ትንተና ማዕከሌ ሇአራት አስርት ዓመታት ያህሌ 

አገሪቱን ሲገዛ በፖሇቲካ ተቋማት ባኣዝ ፓርቲን ጨምሮ ያሇው መስረቱ የሊሊ ነው፡፡ ይሌቁንስ 

ጥሌቅ ባሌሆነ በአሊዋይት፣ በሰራዊት፣ ዯህንነት አገሌግልትና በንግዴ ተጠቃሚ የሆኑ ጥቂት 

ሲኒዎች ዴጋፍ የኖረ ነው ይባሊሌ፡፡ ስሇሆነም በአጭር ጊዜ ባይሆንም ተጠቃሚዎች ዯጋፊዎቹ 

ጥቅማቸው እንዲይነካ ማመን ሲጀምሩና ክፍፍሌ ሲፈጠር በዴርዴር መሌኩ ሸርተት እንዯሚሌ 

ይናገራለ፡፡ የመካከሇኛ ምስራቅ ተንታኝ ቮሌከር ፐርዘስ ቁሌፍ በሩስያ እጅ ነው ባይ ናቸው፡፡ 

ምሶሶው ሇ ሰውዬው  ጫወታው አብቅቷሌና በዴርዴር እሳቸውም ሆኑ ዯጋፊዎቻቸው ሇፍርዴ 

እንዯማይቀርቡና ምንም ጉዲት እንዯማያገኛቸው ሲገሌጽሊቸው ጉዲዩ ያበቃሌ፡፡ ፕሬዚዲንቱ ሩሲያ 

ቀስ አዴርጋ እንዲገሇሇቻቸው ተረዴተው መሊ ይሹ ነበር የሚሌ አቋም አሊቸው፡፡ 
 

ካሌሆነ ግን ሇ›ሊሳዴ ቤተሰብ ዜጎችን መግዯሌ አዱስ አይዯሇም፡፡ አባትየው ሔፊዝ ›ሊሳዴ 

እ.ኤ.አ. 1982፣ ፌብራሪ ሱኒዎች በሚበዙበት ሓማ በተባሇ አካባቢ የተነሳባቸውን ተቃውሞ  

በታንኮችና ከባዴ አራሮች ሇ27 ቀናት በመዯብዯብ ፀጥ ረጭ አዴርገዋሌ፡፡ ቀጣዩቹን 18 

ዓመታትም ሶሪያን መርተዋሌ፡፡ ታዱያ የዛሬው ፕሬዚዲንት በሽር አሊሳዴ የዚያኔም በ17 ዓመት 

ዕዴሜ በስርዓታቸው ሊይ የተነሱትን ተቃዋሚዎች ሲያንበረክኩ ከ10 እስከ 30 ሺህ የሚገመቱ 

ሰዎች ተገዴሇው ሚስተር ሏፌዝም ያሇ ምንም ጠያቂ በ69 ዓመታቸው በሌብ ህመም በሽታ 

መሞታቸውን ያውቃለ፡፡ በዚህ ሊይ ቻይና በዱፕልማሲ፣ ሩሲያ በመሳሪያ አቅርቦትና ዴጋፍ፣ 

ኢራን በወታዯራዊና ፀጥታ ማማከርና ቬንዙዌሊ ነዲጅ በገፍ በማቅረብ ሌባቸውን እያዯነዯኑት 

ነው፡፡ እንዳት በቀሊለ እጅ ይሰጣለ ይሊሌ ፑንተርስ online የተሰኘ ዴረ-ገፅ ትንተና፡፡ 
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እንዱያውም ቤተ-መንግስት የመቆየታቸው ዕዴሌ የካቲት ሊይ 42 ከነበረው ወዯ 68 በመቶ 

አሳዴጎታሌ፡፡ ላልች ዴረ-ገጾች መጠኑን ያሳንሱት እንጂ በቀጣዩ የአውሮፓውያን ዓመት 

የመቆየታቸው ዕዴሌ ከ50 በመቶ እንዯሚያሌፍ ያመሇክታለ፡፡ ምናሌባትም አሜሪካ በተካሄዯው 

የቡዴን 8 አገራት ውይይት ወቅት የተነሳውም ሏሳቡን ያጎሊሌ፡፡ አሜሪካ የሩሲያውን ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ዱሚትሪ ሜዴቬዳቭ በሶሪያ ያሇው ዯም መፋሰስ እንዱቆም አሊሳዴ ስሌጣን ቢሇቁ 

የሚሌ ጥያቄ አቅርቦ ነበር፡፡ የሶሪያ መንግስት ሉወዯዴም ሊይወዯዴም ይችሊሌ ሆኖም ማንም 

የማይክዯው ጥያቄ ግን በሽር ›ሊሳዴ ቢወገደ የሚተካቸው ማነው? የሚሌ ነበር የሩሲያ 

መሌስ፡፡ ይኸው ይመስሊሌ አሜሪካ፣ አውሮፓ ወይም አረብ አገሮችን ያሰጋቸው፡፡ እስካሁን 

መረር ያሇ እርምጃ በጋራ ወይም በተናጠሌ እንዲይወስደ ያዯረጋቸው፡፡ ከዚህ አኳያ በሶሪያ 

ምዴር ካሇው የጂኦ ፖሇቲካዊ አሠሊሇፍ እንዱሁም ከዓሇምአቀፍ ማህበረሰብ የተሇያየ አቋም 

አንፃር ብልም ከሶሪያ ወታዯራዊና የፖሇቲካ አቋምና የተቃዋሚዎች ጥንካሬ አንፃር የሶሪያን 

መፃኢ ሁኔታ ሇመተንበይ አዲጋች ያዯርገዋሌ፡፡ ሁሊችንም በየቀኑ በየሰዓቱ የምንከታተሇው 

ይሆናሌ፡፡  
 

የሶሪያ መንግስት ባዮልጂካሌና ኬሚካሌ መሣሪያችን በገፍ ቢጠቀምና ፍፃሜው ውዴቀት ቢሆን 

መሣሪያዎቹ በማን እጅ ይገቡ ይሆን የሚሇው አሳሳቢ ጉዲይ ነው፡፡ እንዱያውም የሶሪያ 

አማፂያን ጦርነቱን እየገፉ ያለት ብቻቸውን አይዯሇም፡፡ ፀረ ምዕራባውያን አቋም ይዘው 

የ እስሊማዊ ሪፐብሉክ ሶሪያ  መንግስት እንዱቋቋም የሚሌ አክራሪ ወገኖች በሰርጎ ገብነት 

መኖራቸውን የአሊሳዴ መግስትም ሆነ ላልች ይገሌፃለ፡፡ ይህ ከሆነ አሊሳዴ ሉጠቀሙበት 

ያሰቡት ባዮልጂካሌና ኬሚካሌ መሣሪያም ሆነ ሇተቃዋሚዎች አንዴ ሁሇት እያሇ የሚዯርሰው 

መሣሪያ የሀገሪቱ ዕጣ ፈንታ ምንም ሆነ ምነ ማን እጅ እየገባ ነው የሚሇው የአካባቢው ጥያቄ 

ነው፡፡ በአካባቢው የሚርመሰመሱት ሏማስ፣ ሂዝቦሊህ እንዱሁም አሌቃይዲ መቼም አይረሱምና፡፡ 

ላሊው የሶሪያ ቀውስ ሇእስራኤሌ ዯህንነት የሚያሰጋ ከሆነ እስራኤሌ ጣሌቃ መግባቷ አይቀርም 

የሚሌ ነው፡፡ ያ ሆነ ማሇት ዯግሞ በሶሪያ ያሇው የኃይሌ ሚዛን በጠቅሊሊ ያዛባዋሌ፡፡ ምክንያቱም 

አሁን ፕሬዚዲንት በሽር አሊሳዴን በመቃወም አማፂያንን የሚዯግፉት የአረብ አገሮች ያሇጥርጥር 

ሀሳባቸውን ይሇውጣለ፡፡ ላሊውም እንዯዚያው ይሆንና ሇማሰብ ወዯሚከብዴ ውጥረት ይሇወጥ 

ይሆን? ፕሬዚዲንት በሽር አሊሳዴ ይህንን ሁለ ተመሌክተው ይወርደ ይሆን ወይስ ውጊያውን 

ቀጥሇው እዴሜያቸውን ያራዝሙ ይሆን? ቢሆን ግሌግሌ፣ እፎይ ነበር፡፡ መሆኑ አሇመሆኑ 

እንዱሁ አከራካሪ ነው፡፡ ከዚህ አንፃር በሶሪያ ሌሳነ ምዴር ካሇው የጂኦፖሇቲካዊ አሰሊሇፍ 

እንዱሁም ከዓሇምአቀፍ ማህበረሰብ የተሇያዩ አቋም ብልም ከሀገሪቱ ወታዯራዊ፣ ፖሇቲካዊና 
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የተቃዋሚዎች ጥንካሬና ዴክመት አንፃር የሶሪያን መፃኢ ሁኔታ ሇመተንበይ አዲጋች 

ያዯርገዋሌ፡፡ ሁሊችንም በየቀኑና በየሰዓቱ የምንከታተሇው ይሆናሌ፡፡ ሠሊም  
 

ፀሏፊው በlibisho@gmail.com ይገኛሌ   


