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Soru-Cevap 

 
Soru: Yemen'de neler oluyor? Bu, Husiler ile devlet arasında gerçekleşen yerel mezhebi bir 

çatışma mıdır? Yoksa yerel araçlarla gerçekleşen devletlerarası bir çatışma mıdır? Açıklamanızı 
rica ediyoruz. Allah sizleri hayırla mükafatlandırsın.  
 
Cevap:  
Yemen'deki olaylar, yerel şartların istismar edildiği devletlerarası bir çatışmadır. Zira Amerika, 

İngilizlerin adamı olan Ali Abdullah Salih yönetimini (korkutmaya) çalışmaktadır. Amerika, Ali 
Salih'in yönetime ulaşmaya muktedir hiçbir politikacı bırakmadığının farkındadır. Zira o, farklı 
sınıftan olan tüm politikacıları öldürmüş, tutuklamış ve sürgün etmiştir… Bu nedenle Amerika, 
ilerdeki siyasi bir otorite için (kendilerini eğitmek amacıyla) güneydeki bazı küçük politikacıları 
harekete geçirmesinin yanı sıra Yemen ile Suudi Arabistan'ı korkutacağı sıcak bir nokta 
oluşturmak için Husileri silahlandırması ve finanse etmesi amacıyla İran'ı da harekete 
geçirmiştir… Ancak Amerika'nın şu ana kadarki siyasi çizgisi, uzun vadede nüfuzunu tam bir 
şekilde Yemen'e sokmayı hedeflediği bir sonraki adımlarının ilki olarak Yemen'deki çıkarlarının 
hareketlenmesini kolaylaştırmak için Ali Abdullah Salih yönetimini tehdit etmektir… 

Ali Abdullah Salih de bu hususun farkına varınca kendi yönetimi hakkında sessiz kalmasına 
razı etmek için güvenlik anlaşması yapma hususunda Amerika'ya tevessül etmiştir… Nitekim 
12.11.2009 tarihinde yayınlanan Şark-ul Avsat Gazetesi, son iki gün içerisinde Sana'da düzenlenen 
askeri ve güvenlik liderleri arasındaki müzakere turlarından sonra Yemen'in Birleşik Devletler ile 
güvenlik ve askeri alanda bir anlaşma yaptığını yayınlamıştır.  

Bu anlaşma, askeri ve güvenlik işbirliği ile her iki alandaki karşılıklı bilgi ve deneyim 
paylaşımını da içermektedir. Bu anlaşmanın ilanı, Yemen Genelkurmay Başkanı Tümgeneral 
Ahmet Ali el-Eşvel ile Amerikan Ortak Liderliğindeki Planlama Müdürü Tuğgeneral Jeffrey Smith 
arasındaki müzakere turlarından sonra gelmiştir.  

Yemen'deki olayların, yerel araçlar yoluyla gerçekleşen devletlerarası bir çatışma olduğu tüm 
politikacılar tarafından tamamen açık olan bir husustur. Zira bu, ilgili devlet liderleri tarafından 
imalı şekilde dahası açıkça ifade edilmiştir. Nitekim Orta Doğu İşlerinden Sorumlu İngiliz Devlet 
Bakanı Ivan Lewis, 24.11.2009 tarihinde Londra'da Yemen Büyükelçisi ile yaptığı görüşme 
sırasında orada gerçekleşen olaylarda İran'ın rolü olduğunu açıklamış ve şöyle demiştir: 
"Yemen'de olup bitenler vekaletle yürütülen bir savaştır…" Bunun yanı sıra İngiliz Bakan, Yemen'deki 
olaylar hakkında belli sayıdaki İngiliz milletvekillerini bilgilendirmek için aynı gün bir toplantı 
düzenlemiş, toplantıya İran'ın rolünden bahseden Sana'daki İngiliz Büyükelçisi Tim Torlot da 
iştirak etmiş ve şöyle demiştir: "Orada belirgin ölçüde İran'ın etkisi vardır…" İngiltere, bu yıldan 
itibaren üç yıl boyunca harcaması için Yemen hükümetine 105 milyon sterlin değerinde yardım 
taahhüdünde bulunmuştur.  

Tüm bunlar Yemen'de meydana gelen olayların, yerel araçlar yoluyla gerçekleşen devletlerarası 
bir çatışma olduğunun açık bir göstergesidir.  
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