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ಸಿರಿಯಾದ ನರಕ 

ದಾಸೆಗೌಡ .ಪಿ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು ತುಮಕೂರು 

 ಈ ನನನ  ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ  ಲೇಖನಿಯಲಿ್ಲ  ನಾನು ನಿಮಗೆಲಿ್  ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಏನಂದರೆ ಸಿರಿಯ 

ದೇಶವು ಅನುಭವಿಸುತಿಿರುವ ನರಕ್. 

 ನರಕ್ ಎಂಬುದು ಸತಿ್  ಮೇಲೆ ಬರುತಿ್ತ  ಎಂದು ಹೇಳಿ್ರೆ ಇಲಿ್ಲ  ನರಕ್ ನಮಮ  ಭೂಮಿಯ ಮೆಲೆ ಇದೆ. 

ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಿರಿಯಾದ ಜನರನುನ  ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಾವುಗಳ್ನುನ  ಸೋಡಿಿದೆೆ  ನರಕ್ ಹೇಗಿರುತಿ್ತ  

ಎಂಬುದಕ್ಕಕ  ತ್ಕ್ಕ  ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.  

 ಅಲಿ್ಲನ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾ ದಕ್ರ ಹಲಿೆ ಗೆ ಚಿಕ್ಕ  ಮಕ್ಕ ಳ್ ಹಾಗೂ ತಂದೆ-ತ್ಪಯಿಗಳು 

ತ್ಮಮ  ಜೋವವನನ ೋ ಅರ್ಪಿಸುತಿಿದಾಾ ರೆ. ಇನುನ  ಕ್ಕಲ್ವರು ತ್ಮಮ  ನಲೆ ಕ್ಳೆದುಕಂಡು ಬೋದಿ ಬದಿಾ ದಾಾ ರೆ. 

 ಸಿರಿಯವು 15 ಮಾರ್ಚಿ 2011 ರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗುತಿಿರುವ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಪೆತಿ ದಿನವು ಸತಿ್ತ  

ಬದುಕುತಿಿದೆ. 2016 ಏರೆ್ಪಲ್ 23 ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್್ಸ  ಮತಿ್ತ  ಅರಬ್ ಲ್ಲೋಗ್ ಎನಾಯ್ ಸಿರಿಯಾದ 

ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಸಾವನನ ರ್ಪಾ ದವರು 400000 ಜನ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರು. 2012 ರ ಫೆಬೆುವರಿ 

ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 500 ಮಕ್ಕ ಳು ಮೇಲೆ ಕಲಿ್ಲ್ಾ ಟ್ಟ ರು ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ 400 

ಮಕ್ಕ ಳ್ನುನ  ಸಿರಿಯಾದ ಜೈಲುಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿಸಿ ಚಿತೆ್ಹಂಸೆ ಕಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಏರೆ್ಪಲ್ 2014 ರ ಕನಯಲಿ್ಲ  8803 ಮಕ್ಕ ಳ್ನುನ  ಕಲಿ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಆಕ್್ ಾ ಡ್ಿ ರಿಸರ್ಚಿ ಗೊಪ್ 

ಸಂಘಷಿದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  11420 ಮಕ್ಕ ಳು ಮೃತ್ಪಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2017ರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ವಿರೋಧಿ 

ಕಾಯಿಕ್ತ್ಿ ಗುಂಪು ಸಿರಿಯನ್ಸ ಅಬ್ ರ್ವಿಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯಯ ಮನ್ಸ ರೈಟ್್ಸ  ವರದಿ ಪೆಕಾರ ಸಂಘಷಿದಲಿ್ಲ  

ಕಲಿ್ಲ್ಾ ಟ್ಟ  ಮಕ್ಕ ಳ್ ಸಂಖ್ಯಯ  19116 ಕ್ಕಕ  ಏರಿತ್ತ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  12041 ಮಹಳೆಯರು ಸಹ 

ಕಲಿ್ಲ್ಾ ಟ್ಟ ರು. 

 ಇನುನ  2018 ರ ಫೆಬೆವರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾ ದಕ್ರ ಯುದಧ ದಿಂದ ಅಲಿ್ಲ  ಸಾವಿರಕ್ಕಕ  

ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಿ ಗಾಯಗಂಡಿದಾಾ ರೆ. 1400 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಾವನನ ರ್ಪಾ ದಾಾ ರೆ. ಇದಕ್ಕ ಂತ್ ಹೊಟೆಟ  ಉರಿಯುವ 

ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಜೋವನ ಎಂದರೆ ಏನು? ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ಹಸು-ಗೂಸು ಕಂದಮಮ ಗಳು ಕ್ಕಡ 326 ಮಕ್ಕ ಳು 

ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲು ತ್ತರೆದಿದಾಾ ರೆ 239 ಮಹಳೆಯರು. ಇದು ಎಂಟ್ಟ ವಷಗಿಳ್ ಸಿರಿಯಾದ ನಾಗರಿಕ್ ಯುದಧ ದ 

ರಕಿ್ಪಾತ್ದ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತಿ್ತ . 

 ಈ ಎಲಿ್  ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಬಶರ್ ಆಲ್-ಅಸ್ಾದ್ ಸಿರಿಯಾದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ 2011 ರಲಿ್ಲ  ಇವರ 

ಆಡಳಿತ್ ಇಷಟ ವಾಗದೆ ಇರುವ ಪೆಜೆಗಳು ಇವರನುನ  ವಿರೋಧಿಸಿ ಪೆತಿಭಟ್ನಗೆ ಇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಸ್ಾದ್ 

ಸಕಾಿರ ಸವ ಲ್ಾ  ಜನ ಪೆತಿಭಟ್ನಾಕಾರರನುನ  ಹಡಿದುಕಂಡು ಬಂಧಿಸುತಿ್ಪರೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿತೆ್ಹಂಸೆ 

ಕಡುತಿ್ಪರೆ. ಆ ಪೆತಿಭಟ್ನಾಕಾರರಲಿ್ಲ  ಸವ ಲ್ಾ  ಜನ (ಸಾಾ ರ್ಪತ್ ಸಕಾಿರವನುನ  ಆಯುಧ್ ಪಾಣಿಯಾಗಿ 

ಎದುರಿಸುವವರು) ಆಗಿ ಯುದಧ ಕ್ಕಕ  ಹೊೋಗುತಿ್ಪರೆ. ಈಗ ಖebಟ್es ಹಾಗೂ ಅಸ್ಾ ದ ಸಕಾಿರದ ನಡುವೆ ಶೋತ್ಲ್ 

ಸಮರ ಪೆಾರಂಭವಾಗುತಿ್ತ . ಒಬಬ ರ ಮೇಲೆ ಒಬಬ ರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾದಿಕಳಿ್ತರೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೋ ಜನ 

ಸಾಮಾನಯ ರು ಸತಿ್ತ  ಹೊೋಗಿಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲನ ಉಗೆವಾದಿಗಳು ಖebಟ್es ಜೊತ್ತ ಕೈ 
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ಜೊೋಡಿಸುತಿ್ಪರೆ. ಖebಟ್es ನ ಶಕಿ್  ಜಾಸಿಿ  ಆಗುತಿ್ತ . ಇವರಿಬಬ ರು ಸೇರಿ ಅಸ್ಾದ್ ಸಕಾಿರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ 

ನಡೆಸುತಿ್ಪರೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಾದ್ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಇರಾನ್ಸ ದೇಶ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತ . ಈಗ ಅಸ್ಾದ್ 

ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಪೆಬಲ್ ಜಾಸಿಿ  ಆಗುತಿ್ತ . ಈಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವಾಗಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ವೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಅಸ್ಾದ್ ಸಕಾಿರ ಅತಿ ಭಯಂಕ್ರ ಕ್ಕಮಿಕ್ಲ್ ಬಾಂಬ್ ಒಂದನುನ  ತ್ಯಾರು ಮಾಡುತಿ್ದೆ. ಈ ಬಾಂಬ್ ನ 

ದಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೋ ಅಮಾಯಕ್ರು ಬಲ್ಲ ಪಶುಗಳ್ತಗುತಿ್ಪರೆ. ಇವರ ಆಟ್ಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಅಮೇರಿಕ್ ತ್ನನ  ಅಸಿಕ್ಕಷ ೋಪ 

ಮಾಡುತಿ್ತ . ಅಸ್ಾದ್ ಸಕಾಿರದ ದಾಳಿಗಳು ಇಷಟ ವಾಗದೆ ಅಮೇರಿಕ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ 

ಖebಟ್es ಗೆ ಆಮಿಿ ಟೆೆ ೈನಿಂಗ್ ನಿೋಡಿ ಆಯುಧ್ಗಳ್ನುನ  ನಿೋಡುತಿ್ದೆ. ಈಗೆ ಹಲ್ವಾರು ದಾಳಿಗಳ್ ನಡುವೆ 

ಖebಟ್es ಗಳ್ ನಡುವೆ ಬರುಕು ಹುಟ್ಟಟ ತಿ್ದೆ. ಎರಡು ಭಾಗವಾಗುತಿ್ದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಈಗ 

ಪೆಪಂಚವನನ ೋ ಭಯ ಪಡಿಸುತಿಿರೋ ISIS  ಉಗೆವಾದಿಗಳು ಇವರು ಸಿರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ 

ಅಸ್ಾದ್ ಸಕಾಿರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪೆಾರಂಭಿಸುತಿ್ದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಈಗ ಕ್ಕಡ ನಡೆಸುತಿಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ರಷ್ಯಯ  

ರಂಗಕ್ಕಕ  ಪೆರ್ವಶ ಮಾಡುತಿ್ದೆ. ಅಮೇರಿಕ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿಿದಾ ರಿಂದ  ಅಸ್ಾದ್ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿ್ದೆ. 

 ಈಗೇ ಒಂದು ಕ್ಡೆ ಅಮೇರಿಕ್ ಮತಿ್ಂದು ಕ್ಡೆ ಅಸ್ಾದ್ ಸಕಾಿರ ಇರಾನ್ಸ, ರಷಯ  ಹಾಗೂ 

ಮತಿ್ಂದು ಕ್ಡೆ ISIS ಉಗೆವಾದಿಗಳು ಇವರುಗಳ್ ಅಧಿಕಾರ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೋ ಜನ ಸಾಮಾನಯ ರು 

ಬಲ್ಲಯಾಗಿದಾಾ ರೆ.  

 ಇಂದು ಕ್ಕಡ ಬಲ್ಲ ನಿಂತಿಲಿ್ . ಇವರುಗಳ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮೋಹಕ್ಕಕ  ಜನ ಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ನಷಟ  

ಅನುಭವಿಸುವಂತ್ಪಗಿದೆ. ಎಷ್ಟ ೋ ಜನ ಇಲಿ್ಲ  ಬದುಕ್ಲು ಯೋಗಯ ವಲಿ್  ಎಂದು ವಲ್ಸೆ ಹೊೋಗುತಿಿದಾಾ ರೆ. 

ಆದರೆ ಇವರನುನ  ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಇವರನುನ  ಬರಮಾಡಿಕಳುು ತಿಿಲಿ್ . ಕಾರಣ ಇವರ ನಡುವೆ ISIS 

ಉಗೆವಾದಿಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯಕ್ಕಕ . 

 ಈ ರಿೋತಿ ಸಿರಿಯಾ ಇಂದು ಸಮ ಶಾಣದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಬದುಕುತಿಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನರಕ್ವಾಗಿ 

ಕಾಡುತಿಿದೆ. ಇವರ ಕ್ಣಿಣ ೋರಿನ ಗೋಳು ಕೇಳ್ಲು ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಮಂದೆ ಬಂದಿಲಿ್ . ಎಷ್ಟ ೋ ಚಿಕ್ಕ  ಪಟ್ಟ  

ಮಕ್ಕ ಳು ತ್ಮಮ  ಜೋವ ಬಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ. ತಂದೆ-ತ್ಪಯಿ ಇಲಿ್ದೆ ಅವರು ಅನಾಥರಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಜೋವನವನುನ  

ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ರುವ ಮಕ್ಕ ಳ್ನುನ  ಒಮೆಮ  ನೋಡಿದರೆ ಎಂತ್ ಕೆ್ಕರಿಗೂ ಕ್ಕಡ ಕ್ಣಣ ಲಿ್ಲ  

ಒಂದು ಹನಿ ಕ್ಣಿಣ ೋರು ಬರುತಿ್ತ . ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ  ನಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಮಗು ತ್ನನ  ತಂದೆ-

ತ್ಪಯಿಯನುನ  ಕ್ಳೆದುಕಂಡು ನಿಂತಿದೆ ಅದರ ಕ್ಣಣ ಲಿ್ಲ  ನೋವಿನ ರಾಗ ಇದರ ಮಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 

ಅಮಾಯಕ್ ನಗು. 

 ಎಷ್ಟ ೋ ಮಂದಿ ಮನ, ಮಠ, ಆಹಾರ, ನಿೋರು ಇಲಿ್ದೆ ಉಗೆರಿಂದ ತ್ರ್ಪಾ ಸಿಕಂಡು ಬದುಕುವಂತ್ಪಗಿದೆ. 

ಅಲಿ್ಲನ ಮಕ್ಕ ಳ್ ಕ್ಥೆ ಕೇಳಿಿದೆೆ  ಎಂತ್ ಮಕ್ಕ ಳಿಲಿ್ದ ತ್ಪಯಿಗೂ ಕ್ಕಡ ತ್ನನ  ಕ್ರಳು ಚ್ಚರುಕ್ ಎನನ ದೆ 

ಇರುವುದಿಲಿ್ . ಅವರಲಿ್ಲ  ಆತ್ಮ  ವಿಶಾವ ಸ ಕ್ದಿಮೆ ಆಗಿಲಿ್ . ಆಕೆೋಶ ಹೆಚಿು ದೆ. ಈ ಸಿರಿಯಾದ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಲಿ್  ದೇಶಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಸಿರಿಯಾದ ಹೊಸ ನಿಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಕ್ಥೆ. ಇದೇ ರಿೋತಿ ಪೆತಿ ಒಂದು ರಾಜಯ ದಲಿು , ಪೆತಿ ಒಂದು ಜಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾವು, 

ಬದುಕ್ನ ಮಧ್ಯಯ  ಬಳ್ಲುತಿಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಏನನುನ  

ತ್ತಗೆದುಕಂಡು ಹೊೋಗುವುದಿಲಿ್ . ಇರುವಾಗ ನಾಲುಕ  ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಹೊೋಗೋಣ ಸಿರಿಯಾದ 

ದಾಳಿಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಅಂತ್ಯ ವಾಗಿ ಮಂದೆ ಹೊಸ ಸಿರಿಯ ನಿಮಾಿಣವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಎಲಿ್  ಜನ ಸಾಮಾನಯ ರು 

ಮಕ್ಕ ಳು ಎಲಿ್  ಸಂತ್ೋಷದಿಂದ ಬಾಳ್ಲ್ಲ ಎಂದು ಒಮೆಮ  ದೇವರಲಿ್ಲ  ಪೆಾರ್ಥಿಸೋಣ. 
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