
Индепендент: Западу је тешко да поверује у то, али Башар ал Асад је победник рата у Сирији
уторак, 12 септембар 2017 09:42

 Док су се сви плашили да ће амерички председник Доналд Трамп почети трец́и светски
рат, нико није приметио да се војна карта Блиског истока значајно променила, и сиријски
конфликт се коначно крец́е ка завршетку, а победник овог рата је Башар ал Асад, пише
"Индепендент".

  Сиријска војска је уз помоћ Русије скоро ослободила Деир ел Зор, док је Алеп вец́
потпуно ослобођен од милитаната терористичке организације ИСИС.

  

- Изгледа да се сада дешава незамисливо: војска Башара ел Асада побеђује у том рату.
Не, не изгледа, вец́ је тако“, пише Роберт Фиск за Индепендент"

  

Новинар наводи да су, на пример, Британци вец́ схватили ситуацију и почели да изводе
из државе своје војне инструкторе, чији задатак је била обука побуњеника који треба да
„оборе Асадову владу“.

  

- Велики број победа сиријске војске указује да је сиријска војска „окаљена у борбама“
најјача у региону. Њени војници се нису борили на живот, вец́ на смрт и сада је у
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сиријској војсци успостављена чврста сарадња, док се руковођење врши из јединственог
командног центра - нагласио је аутор.

  

Запад није приметио да се војна карта Блиског истока значајно променила, иако
признају да ц́е проц́и године пре него што Сирија и Ирак буду потпуно обновљене.

  

Асад није поражен ни након што је Америка решила да бомбардује његове базе.

  

Аутор текста се сада пита шта ће бити следећи потез Израела, који се надао да ће рат у
Сирији довести до пада Башара ал Асада, човека чији режим подржавају Иран и
Хезболах, велики израелски непријатељи.

  

И сам Израел је учествује у рату и бомбардује сиријске снаге, али чини се да ће то
морати да се промени. Како сада ствари стоје, Израел ће морати да разговара са
Асадом како би заштитио своје границе од исламиста.

  

(Блиц)
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