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Η ηυχοδιωκηική, θανηαζιόπληκηη
και χρεωκοπημένη ζηραηηγική ηου Ερνηογάν
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Η πνιηηηθή πνπ εθάξκνζε ην δίδπκν Δξληνγάλ-Νηαβνύηνγινπ γηα ηε πξία
απνζθνπνύζε αξρηθά ζηελ πηώζε ηνπ θαζεζηώηνο Άζαλη θαη ζηε ζπλέρεηα νη
Αδειθνί Μνπζνπικάλνη λα αλαιάβνπλ ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο. Όκσο, νη
ηπρνδησθηηθνί, θαληαζηόπιεθηνη θαη ρξεσθνπεκέλνη ζρεδηαζκνί ησλ Σνύξθσλ
πξνζέθξνπζαλ ζε αλππέξβιεηα εκπόδηα, πξνθάιεζαλ αιπζηδσηέο θαη
απξόβιεπηεο επηπηώζεηο, απνκόλσζαλ ηε ρώξα ηνπο θαη επηζθίαζαλ ηελ
αμηνπηζηία θαη θεξεγγπόηεηα ηεο. πγθεθξηκέλα:
α. ε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ε Σνπξθία ήξζε αληηκέησπε κε έλα καδηθό
θύκα πξνζθύγσλ πνπ μεπεξλά ηα 2,5 εθαηνκκύξηα θαη ζεσξείηαη σο ε
κεγαιύηεξε θξίζε ηεο ζύγρξνλεο ηνπξθηθήο ηζηνξίαο.
β. Η πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο ΝΑΣΟτθήο παξνπζίαο ζηελ Σνπξθία ζα
θιηκαθώζεη ηελ έληαζε ζηηο ηνπξθν-ζπξηαθέο θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο ηνπξθνξσζηθέο ζρέζεηο.
γ. Η απνδπλάκσζε ηνπ θαζεζηώηνο Άζαλη ηζρπξνπνίεζε ηα θνπξδηθά
θαληόληα ζηε βόξεηα πξία θαη θαηά ζπλέπεηα θιηκάθσζε ηηο απεηιέο ζην
εζσηεξηθό ηεο Σνπξθίαο. Άιισζηε, ην θνπξδηθό θίλεκα PYD αλαδείρζεθε σο ε
κνλαδηθή θαη πην έκπηζηε πνιεκηθή δύλακε ηεο πεξηνρήο ελαληίνλ ηνπ
ηζιακηθνύ
θξάηνπο.
Δπηπξόζζεηα,
ζε
κπζηηθή
ζύζθεςε
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε πξόζθαηα κε ηε ζπκκεηνρή Γάιισλ, Γεξκαλώλ, Ρώζσλ,
Ιξαλώλ θαη Ακεξηθαλώλ αμησκαηνύρσλ ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο δηεζλνύο
αλαγλώξηζεο ησλ θνπξδηθώλ θαληνληώλ ηεο πξίαο θαη ε Νέα πξία λα
δηακνξθσζεί κε βάζε ηελ θνπξδηθή εγεκνλία ζηελ πεξηνρή. Πέξαλ ησλ
παξαπάλσ, πξηλ από ιίγεο εκέξεο ν αιίρ Μνπζιίκ, επηθεθαιήο ηνπ PYD,
ζπλαληήζεθε κε ηνλ Μπαξδαλί ζηελ πόιε Δκπίι ηνπ βνξείνπ Ιξάθ, παξόλησλ
ηξηώλ δηπισκαηώλ ηεο Γπηηθήο πκκαρίαο. ηελ ελ ιόγσ ζπλάληεζε
ειήθζεζαλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έμνδν ησλ θνπξδηθώλ
πεηξειαίσλ ζηε Μεζόγεην θαη ζπγθεθξηκέλα από ηε ζπξηαθή πόιε Λαηηάθεηα
κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Άζαλη. Δηδηθόηεξα, κέρξη ην ηέινο Οθησβξίνπ ην
PYD ζα επηδηώμεη ηελ θαηάιεςε ηεο πόιεσο Cerablus θαη ζηε ζπλέρεηα ηε
ζπλέλσζε ησλ θαληνληώλ Afrin θαη Kobani, ν Μπαξδαλί ζα αλαγλσξίζεη ην
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θαζεζηώο ησλ θνπξδηθώλ θαληνληώλ ηεο πξίαο, ην PYD ζα ζηεξίμεη ηελ
θπξηαξρία ηνπ Μπαξδαλί ζην βόξεην Ιξάθ θαη ε Γαιιία εγγπήζεθε όηη ζα είλαη ε
πξώηε ρώξα πνπ ζα αγνξάζεη ην θνπξδηθό πεηξέιαην.

δ. Η ππνζηήξημε πνπ παξείρε ην θπβεξλόλ θόκκα ΑΚΡ ζηνπο ηδηραληηζηέο, ζε
ζπλεξγαζία κε ηε ανπδηθή Αξαβία θαη ην Καηάξ, άλνημε ην δξόκν ζ’ έλαλ
νιέζξην ζύκκεηξν πόιεκν ζηε πξία θαη ην Ιξάθ, θαζώο επίζεο ζηε
δεκηνπξγία αζύκκεηξσλ απεηιώλ ζηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα κε ζπλέπεηα ηε
δεκηνπξγία θόβνπ, εηηνπάζεηαο, αγαλάθηεζεο θαη ζύγθξνπζεο ηόζν κεηαμύ
ησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ όζν θαη ησλ νπαδώλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ.
εκεησηένλ όηη, ζηηο 16 Απξηιίνπ 2015 ν ζπληάθηεο ηνπ παξόληνο ζην άξζξν
ηνπ κε ηίηιν: «Ο Δξληνγάλ δεκηνπξγεί θιίκα αλαζθάιεηαο, θόβνπ θαη
ςπρνινγηθήο βίαο» είρε αλαθέξεη όηη, νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ ηεο
Σνπξθίαο γλσζηνπνίεζαλ όηη, έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα ζρέδην ςπρνινγηθνύ
πνιέκνπ θαη πξνπαγάλδαο πξνθεηκέλνπ λα απνζηαζεξνπνηεζεί ε ρώξα.
ύκθσλα κε απηό, σο ηαθηηθνί ζηόρνη πξνο εθκεηάιιεπζε έρνπλ ηεζεί ην
θνπξδηθό πξόβιεκα, νη νκάδεο ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ Ιζιάκ, ε δηακάρε κεηαμύ
ζνπληηώλ-αιεβεηώλ, ε γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ, ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά
πξνβιήκαηα ηεο ρώξαο θαη ην πνληηαθό θίλεκα ζηε Μαύξε Θάιαζζα γηα
δήζελ ίδξπζε Πνληηαθνύ Κξάηνπο. Δπηπξόζζεηα, ην ελ ιόγσ ζρέδην
πεξηιακβάλεη πξνζβνιέο αζηπλνκηθώλ ζηόρσλ, βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο ζε
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ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο, απόπεηξεο δνινθνληώλ πνιηηηθώλ θαη πξνβεβιεκέλσλ
πξνζσπηθνηήησλ, θαζώο επίζεο απνδηνξγάλσζε ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινύλ νη πνιύλεθξεο ηξνκνθξαηηθέο
επηζέζεηο ελαληίνλ θηιεηξεληζηώλ Κνύξδσλ θαη αξηζηεξώλ δηαδεισηώλ ζηελ
πόιε νπξνύηο (20-07-2015) θαη ζηελ Άγθπξα (10-10-2015). Δλ ησ κεηαμύ
ζην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα γίλνπλ δύν επηζεκάλζεηο. Μεηά ηε ζθαγή ζην
νπξνύηο ην ΡΚΚ δηέθνςε ηελ εθερεηξία πνπ είρε εθαξκόζεη κεηά ην 2012,
ελώ ε ζθαγή ζηελ Άγθπξα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ παξακνλή έλαξμεο ηεο
κνλνκεξνύο εθερεηξίαο πνπ αλαθνίλσζε όηη ζα εθαξκόζεη ην ΡΚΚ.
ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε Ρσζία, ε απόθαζε ηεο Μόζραο λα εκπιαθεί
«άκεζα» κε ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηε πξία λνκηκνπνηείηαη από ηε ξσζνζπξηαθή ζπκθσλία ζηξαηησηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ππνγξαθεί θαη
νθείιεηαη ζηνπο εμήο ιόγνπο:
Πξώηνλ, ν ηεηξαεηήο πόιεκνο απνδπλάκσζε ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά ην
θαζεζηώο Άζαλη κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ζπλέρηζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ
επηρεηξήζεσλ.
Γεύηεξνλ, ε ζπγθξόηεζε ησλ ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ κε επίθεληξν ηνπο
Ακεξηθαλνύο θαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ εληόο ηνπ
ζπξηαθνύ εδάθνπο ζα αλαβαζκίζεη ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ αλαθνξηθά κε ηελ «επόκελε εκέξα» ζηε πξία. Γηα ην
ιόγν απηό ε Ρσζία κε ηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο εληόο ηνπ ζπξηαθνύ
εδάθνπο όρη κόλν δειώλεη παξνύζα, αιιά πεξλάεη ην κήλπκα όηη, ρσξίο
απηήλ δελ ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί θακία εμέιημε πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί
ην θελό πνπ ζα δεκηνπξγεζεί από κηα πηζαλή απνκόλσζε ή εμάιεηςε ηνπ
ηζιακηθνύ θξάηνπο θαη ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνρώλ πνπ απηό θαηέρεη. Άιισζηε,
νη επαθέο ηνπ Πνύηηλ θαη ηνπ Άζαλη κε ηνπο Κνύξδνπο ηεο πξίαο
επηβεβαηώλνπλ έκκεζα ηελ ελ ιόγσ άπνςε.
Σξίηνλ, ην ηζιακηθό θξάηνο θαη ε Αι Ννύζξα ειέγρνπλ κηα επξύηαηε ζπξηαθή
πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε ε λνκηκνπνίεζε ησλ
θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηνπ θαζεζηώηνο Άζαλη ζηε ρώξα ηνπ.
Σέηαξηνλ, ζηηο δπλάκεηο ηνπ ηζιακηθνύ θξάηνπο θαη ηεο Αι Ννύζξα έρνπλ
εληαρζεί πεξίπνπ 6-7 ρηιηάδεο Καπθάζηνη, νη νπνίνη ζην κέιινλ ζα
απνηειέζνπλ κηα ζνβαξόηαηε εζσηεξηθή απεηιή γηα ηε Ρσζία.
Πέκπηνλ, ε πξία απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε έμνδν ησλ Ρώζσλ ζηε
Μεζόγεην κέζσ ησλ ζηξαηησηηθώλ βάζεσλ πνπ ηνπο παξαρώξεζε ν Άζαλη.

Μυζηική ζυνδιάζκεψη ζηη Σαγκάη
Πξηλ ηξία ρξόληα, ζηηο 17 Απγνύζηνπ 2012, ν ζπληάθηεο ηνπ παξόληνο ζε
άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Πεξί δηακειηζκνύ ηεο πξίαο ζε νκόζπνλδα θξαηίδηα»
είρε παξνπζηάζεη ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζε κπζηηθή ζπλδηάζθεςε
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε αγθάε γηα ην κέιινλ ηεο πξίαο, ζηελ νπνία
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ζπκκεηείραλ εηδηθνί επί ζεκάησλ δηεζλνύο αζθάιεηαο. Δηδηθόηεξα, νη
απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ αλαγξάθεθαλ ζ’ έλα θείκελν 25 παξαγξάθσλ ηα
θπξηόηεξα ζεκεία ηνπ νπνίνπ ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
α. Η δηαθπβέξλεζε ηεο πξίαο από κηα θεληξηθή δηνίθεζε έιαβε ηέινο.
β. Η θάζε πιεζπζκηαθή νκάδα (εζληθή-ζξεζθεπηηθή) ζα απνθηήζεη ηε δηθή ηεο
απηόλνκε πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε. Δηδηθόηεξα, ζα δεκηνπξγεζνύλ 4 ή 5
απηόλνκα θξαηίδηα: έλα θνπξδηθό, δύν ζνπληηηθά, έλα κπααζηθό (αιανπίηεολνπζατξί) θαη έλα ησλ δξνύδσλ. Σα θξαηίδηα απηά ζα έρνπλ ηε δηθή ηνπο
ζεκαία, ηε δηθή ηνπο γιώζζα, ηε δηθή ηνπο ζξεζθεία θαη ηα δηθά ηνπο
πνιηηηζηηθά δηθαηώκαηα. Ωο επίζεκε γιώζζα ζα είλαη ηα αξαβηθά ή ηα
θνπξδηθά ελώ δελ ζα ππάξμεη θακία παξεκπόδηζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ
γισζζώλ ζε ό,ηη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
γ. Η θάζε πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε ζα εθπξνζσπείηαη ζηε λέα Γεκνθξαηία ηεο
πξίαο, ζα ζπληαρζεί θαηλνύξγην ύληαγκα θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί
απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνύ.
δ. ην κπααζηθό θξαηίδην παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ηνλ
Μπαζάξ αι Άζαλη σο αξρεγό ηνπ. Δπίζεο, ην θξαηίδην απηό ζα ειέγρεη ηηο
αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ζε απηό ζα παξαρσξεζνύλ νη πόιεηο
Λαηάθεηα, Σαξηνύο, Μπαλίγηαο θαη νη πέξημ απηώλ πεξηνρέο.
ε. Δθόζνλ απαηηεζεί, ν ΟΗΔ ζα απνζηείιεη ζηε πξία πεξηνξηζκέλν αξηζκό
ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ, σο εηξελεπηηθή δύλακε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη
ζηε δηακόξθσζε ηεο Νέαο πξίαο.
ζη. Όιεο νη γεηηνληθέο ρώξεο ζα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο ζηξαηησηηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηνπ ζπξηαθνύ εδάθνπο.
δ. Γελ ζα δηεμαρζεί θακία ζηξαηησηηθή επέκβαζε ελαληίνλ ηεο ξσζηθήο
ππξαπιηθήο αζπίδαο θαη ηεο ξσζηθήο βάζεο ζηε Σαξηνύο ηεο πξίαο.
ε. Γελ ζα ππάξμεη θακία παξέκβαζε ζηηο ηξαληθέο θαη ξσζηθέο επελδύζεηο ζηε
πξία.
ε. Γίδεηαη ην δηθαίσκα ζηελ Σνπξθία λα δεκηνπξγήζεη δώλε αζθαιείαο εληόο
ηνπ ζπξηαθνύ εδάθνπο θαηόπηλ αηηήζεσο ηεο.
ζ. Η Σνπξθία ζα δηαηεξήζεη ην δηθαίσκα λα απαληήζεη ζηξαηησηηθά ζε θάζε
απεηιή πνπ ζα πξνέξρεηαη από ηα ζπξηαθά ζύλνξα.
η. Η Ρσζία θαη ε Κίλα ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επελδύζεηο ζηε πξία κέζσ ηνπ
Ιξάλ.
ηα. Η Ρσζία, ε Κίλα θαη νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα
επεκβαίλνπλ ζηε πξία γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε λέα δηακόξθσζε ηεο ρώξαο.

Η «επόμενη ημέρα»
Με ην πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ην «παηρλίδη» ηεο πξίαο έρεη
πνιινύο παίθηεο, νη «πξνζηάηεο» ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο είλαη πνιινί θαη νη
εμειίμεηο ζηε ρώξα απηή ζα αιιάδνπλ ηηο ηζνξξνπίεο ζηελ Μέζε Αλαηνιή.
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Τπόςε όηη ε πξία δελ είλαη νύηε Ιξάθ νύηε Αθγαληζηάλ δηόηη ηα
γεσζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο θαη κέζσ ηεο ρώξαο
απηήο δηεμάγεηαη έλαο πόιεκνο ηζρύνο θαη εμνπζίαο κεηαμύ Αλαηνιήο θαη
Γύζεο. Δπίζεο, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο γηα λα
δηακνξθώζνπλ ηε Νέα πξία ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ είηε ηε ζύκθσλε
γλώκε είηε ηελ αλνρή ηεο Ρσζίαο, ηεο Κίλαο αθόκε θαη ηνπ Ιξάλ.
Οη πξόζθαηεο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε πξία θαηαδεηθλύνπλ
όηη, πηζαλόλ ηνπο επόκελνπο κήλεο ζα ππάξμνπλ ζηελ πεξηνρή απξόβιεπηεο
θαηαζηάζεηο, δεδνκέλνπ όηη νη παγθόζκηεο θαη πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο
άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη όηη γηα λα ππάξμεη κηα κόληκε θαη βηώζηκε ιύζε
ζην ζπξηαθό πξόβιεκα απαηηείηαη ε αλάζεζε ξόινπ ζην θαζεζηώο Άζαλη.
Οη αιαδνληθνί θαη άζηνρνη ζρεδηαζκνί ηνπ θαζεζηώηνο Δξληνγάλ επεξέαζαλ
άκεζα ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ρώξαο ηνπ, ελώ ε εμσηεξηθή ηεο
πνιηηηθή, ζε κεγάιν βαζκό, παξακέλεη «όκεξνο» ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ πιένλ
θνπξδηθνύ πξνβιήκαηνο.
Οη πνιύλεθξεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ θηιεηξεληζηώλ δηαδεισηώλ
θαη νη ζθαγέο ησλ Κνύξδσλ αληαξηώλ από ηε κηα πιεπξά, θαζώο επίζεο νη
απώιεηεο ησλ ζηειερώλ ησλ δπλάκεσλ αζθαιείαο ηεο ρώξαο θαηά ηε
δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ ηνπ ΡΚΚ από ηελ άιιε, έρνπλ σο
ζεκείν αλαθνξάο ηελ πξνζσπηθή εγεκνληθή απιεζηία ηνπ Δξληνγάλ θαη ηνπ
θαζεζηώηνο πνπ απηόο εγθαζίδξπζε.
Η επηινγή ηνπ Δξληνγάλ λα εμαξζξώζεη ην παξαθξάηνο ηνπ ηκάκε Φεηνπιάρ
Γθηνπιέλ, όρη κέζσ ησλ δεκνθξαηηθώλ θαη ζεζκηθώλ δνκώλ αιιά κε ηε
ρξεζηκνπνίεζε «παξάιιεισλ-παξάλνκσλ» νξγαλώζεσλ αθύπληζε ην βαζύ
θξάηνο ζηελ Σνπξθία πνπ βξηζθόηαλ ελ ππλώζεη ιόγσ ησλ πιεγκάησλ πνπ
απηό ππέζηε από ηηο δίθεο Δξγθέλεθνλ θαη Βαξηνπνύιαο. εκεησηένλ όηη, ήδε
άξρηζαλ νη δνινθνλίεο Κνύξδσλ ζηελ λνηηναλαηνιηθή Σνπξθία θαη ζην εγγύο
κέιινλ ζα γίλνπκε κάξηπξεο ζηαδηαθά απμαλόκελσλ ζθαγώλ θαη δνινθνληώλ.
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