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Το νέο καθεζηώς ποσ θέλει να επιβάλει ο Erdoğan ζηην ΤοσρκίαΠως ηο βλέποσν οι Τούρκοι αρθρογράθοι
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Ο Πξόεδξνο ηεο Σνπξθίαο Recep Tayyip Erdoğan πνηέ δελ έδεημε όηη έρεη θάπνηα
θξπθή αηδέληα γηα ηηο κειινληηθέο πξνζσπηθέο ηνπ επηδηώμεηο θαη ην πνιηηηθό ηνπ
κέιινλ. Δηδηθόηεξα, αλαθεξόκαζηε ζηα εμήο:
 Θα ιεηηνπξγεί ηαπηόρξνλα σο πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, σο πξσζππνπξγόο θαη
σο αξρεγόο ηνπ θόκκαηνο ΑΚΡ, ζα θαηαξγήζεη ην δηαρσξηζκό εμνπζηώλ θαη ε
εθηειεζηηθή εμνπζία ζα εγθαηαζηαζεί ζην πξνεδξηθό κέγαξν.
 Γελ ζα ππάξμεη ηζνξξνπία εμνπζίαο κεηαμύ πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο θαη
πξσζππνπξγνύ, δεδνκέλνπ όηη ε πξνζνρή όισλ ζα είλαη ζηξακκέλε πξνο ην
πξνεδξηθό κέγαξν, ελώ ν πξσζππνπξγόο ζα ιεηηνπξγεί σο πξόεδξνο ηνπ
ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ, δίδνληαο ηελ εληύπσζε ηνπ «πξσζππνπξγνύ
καξηνλέηηα».
 Οη πεξηζζόηεξνη λόκνη ζα πξνεηνηκάδνληαη ζηε πξνεδξεία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη
ζηε ζπλέρεηα ζα θαηαηίζεληαη πξνο ςήθηζε ζηελ εζλνζπλέιεπζε.
 Οη θνξείο αζθαιείαο ηεο ρώξαο ζα ειέγρνληαη πιήξσο από ηνλ Erdoğan, ν
νπνίνο ζα ζπλερίζεη λα δηνηθεί ηε ρώξα κε ην ππάξρνλ αιαδνληθό θαη απηαξρηθό
πξνθίι ηνπ, απνδπλακώλνληαο έηη πεξαηηέξσ ηνπο ζθηώδεηο κεραληζκνύο πνπ
επηδίσμαλ λα πιήμνπλ ην θύξνο ηνπ, κε ζθνπό λα ηνλ απνηξέςνπλ λα ζέζεη
ππνςεθηόηεηα γηα πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο αθόκε θαη λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα
απνζπξζεί από ηελ πνιηηηθή.
 Αλ θξίλνπκε από ηηο έσο ηώξα ζπκπεξηθνξέο ηνπ Erdoğan, δηαπηζηώλνπκε όηη
απηέο ζηεξίρζεθαλ ζηελ αξρή: «ΚΔΡΓΗΕΩ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΕΟΝΣΑ ΣΑ
ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΩΝΣΑ ΔΝΣΑΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΟΤΔΗ». Δμάιινπ,
ε ηαθηηθή απηή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηζιακν-εζληθηζηηθή πξνπαγάλδα, θαζώο
επίζεο ηνλ θίλδπλν πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη θιηκάθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο,
έηπρε γηα αθόκε κηα θνξά ηεο αληαπόθξηζεο κεγάινπ ηκήκαηνο ηζιακηζηώλ θαη
εζληθηζηώλ ςεθνθόξσλ, θαζώο επίζεο ςεθνθόξσλ κηθξόηεξσλ θνκκάησλ, αθνύ
ην θόκκα ΑΚΡ πέηπρε κηα ζεκαληηθή λίθε ζηηο εθινγέο ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 2015.
 Σν ζέκα ηνπ «Ζγέηε Erdoğan» ζα ζπλερίζεη λα βξίζθεηαη ζηελ ηνπξθηθή
επηθαηξόηεηα γηα λα αλαβαζκηζζεί έηη πεξαηηέξσ ην εηδηθό βάξνο ηνπ θαη λα
κπνξέζεη ν Σνύξθνο πξόεδξνο λα αιιάμεη ην πνιίηεπκα ηεο ρώξαο από
πξνεδξεπόκελε ζε κηα κνξθή πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο δεκνθξαηίαο. Δπεηδή
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όκσο, ην θπβεξλόλ θόκκα ΑΚΡ, κε ηηο 317 έδξεο ηνπ, δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε
πιεηνςεθία γηα λα αιιάμεη ην ύληαγκα (ζ.ζ. απαηηνύληαη 367 έδξεο) ή λα
δηεμαρζεί ζρεηηθό δεκνςήθηζκα (ζ.ζ. απαηηνύληαη 330 έδξεο) ζα επηδησρζεί ε
απνζηαζία βνπιεπηώλ από ηα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, ρσξίο λα απνθιείεηαη
θαη ην ελδερόκελν δηεμαγσγήο πξόσξσλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ, εθόζνλ νη
δεκνζθνπήζεηο ζα ζπλεγνξήζνπλ ππέξ ηεο αιιαγήο ηνπ πνιηηεύκαηνο. Ήδε
πξνο ην παξόλ, κόλν ην 40% ηεο ηνπξθηθήο θνηλήο γλώκεο ζπκθσλεί κε ηελ
αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο. Γηα ην ιόγν απηό, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθώλ εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ ζε όιε ηε ρώξα, πξνθεηκέλνπ
ε ηνπξθηθή θνηλσλία λα αιιάμεη άπνςε.
Οη αθόινπζεο απόςεηο ησλ Σνύξθσλ αξζξνγξάθσλ Kadri Gürsel ζηελ πξνζσπηθή
ηνπ ηζηνζειίδα θαη ηνπ Bekir Coşkun ηεο εθεκεξίδνο Sözcü είλαη ηδηαίηεξα
απνθαιππηηθέο.

O Erdoğan θα οδηγήζει εκ νέοσ ζηις κάλπες ηην Τοσρκία;
Kadri Gürsel
Ο Πξόεδξνο ηεο Σνπξθίαο Recep Tayyip Erdoğan θαίλεηαη λα έρεη μεθηλήζεη κηα
εθζηξαηεία γηα ην λέν ύληαγκα, ώζηε λα κπνξεί λα δηακνξθώζεη ηηο αξκνδηόηεηεο
ηνπ πξνέδξνπ όπσο απηόο επηζπκεί.
Ο Erdoğan θαη ηα media πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ πξνζπαζνύλ εδώ θαη αξθεηό δηάζηεκα
λα πεξάζνπλ ην κήλπκα όηη, ην θνηλνβνπιεπηηθό ζύζηεκα ζηελ Σνπξθία είλαη πιένλ
απαξραησκέλν θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από έλα πξνεδξηθό ζύζηεκα. Φπζηθά, ν
Erdoğan έρεη θηλεηνπνηήζεη πιήξσο ην Κόκκα Γηθαηνζύλεο θαη Αλάπηπμεο (AKP) γηα
λα επηηύρεη ην ζηόρν ηνπ.
Ο Erdoğan κηιάεη αλνηθηά, δελ θξύβεη ηνπο ζηόρνπο ηνπ θαη δελ αθήλεη θαλέλα
πεξηζώξην παξεξκελείαο. ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζε νκηιία ηνπ ζηελ Άγθπξα, ν
Erdoğan ελώπηνλ εθπξνζώπσλ ησλ Οξγαλώζεσλ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηώλ πνπ
ηνλ ππνζηεξίδνπλ, ηόληζε γηα αθόκα κηα θνξά ην ζπληαγκαηηθό πιαίζην ζην νπνίν ζα
δηακνξθσζεί ην πνιίηεπκα ηεο ρώξαο, ραξαθηεξίδνληάο ην σο «Πξνεδξηθό
Πνιίηεπκα ηνπξθηθνύ ηύπνπ».
ύκθσλα κε ηνλ Erdoğan, ην πλεύκα ελόο λένπ ζπληάγκαηνο πξέπεη λα βαζίδεηαη
ζηελ εμήο ινγηθή: «Αληί ηεο δηακάρεο, αξκνλία θαη ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ εμνπζηώλ.
Αληί ηνπ αληαγσληζκνύ, ακνηβαία ππνζηήξημε».
Σν δήηεκα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη ν ππξήλαο ησλ πξνζπαζεηώλ
πξνο έλα λέν ύληαγκα. Με ην «απόιπην πεξηβάιινλ ζηαζεξόηεηαο» πνπ ζα
πξνζθέξεη ην πξνεδξηθό ζύζηεκα, ε Σνπξθία ζα πξνζηαηεύεηαη από θηλδύλνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνκνθξαηία.
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Όιεο απηέο νη παξαηεξήζεηο δείρλνπλ ζαθώο όηη, ν Erdoğan θηινδνμεί ζε έλα
απηαξρηθό ζπληαγκαηηθό θαζεζηώο. Δάλ ν Erdoğan είρε ζηόρν ηε δεκνθξαηία, δελ ζα
είρε ραξαθηεξίζεη ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηώλ σο «δηακάρε κεηαμύ ησλ εμνπζηώλ». Ο
ίδηνο ηάζζεηαη ππέξ κηα έλλνηαο παξαγθσληζκνύ ηνπ ειέγρνπ θαη ηζνξξνπίαο ησλ
κεραληζκώλ ηεο δεκνθξαηίαο.
Πάλησο έλα πξάγκα είλαη αδηακθηζβήηεην: Έλα θαζεζηώο, ζην νπνίν ε εθηειεζηηθή
εμνπζία είλαη ην θιεηδί γηα ηελ ηζνξξνπία ησλ εμνπζηώλ θαη όιεο νη εθηειεζηηθέο
εμνπζίεο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηα ρέξηα ηνπ πξνέδξνπ, δελ είλαη ηίπνηα
πεξηζζόηεξν από δηθηαηνξία. Δπηπιένλ, ν όξνο «απόιπηε ζηαζεξόηεηα» ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη ν Erdoğan, είλαη κηα έλλνηα πνπ ζπλάδεη απόιπηα κε ηηο δηθηαηνξίεο θαη
όρη κε ηε δεκνθξαηία.
Ο Erdoğan απνθαιεί ην απνιπηαξρηθό πξνεδξηθό θαζεζηώο σο «γεγελέο θαη
εζληθό». ηελ νκηιία ηνπ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2016 ρξεζηκνπνίεζε απηό ηνλ
ραξαθηεξηζκό όηαλ είπε: «Σα ηνπξθηθά πληάγκαηα πνπ έρνπλ ςεθηζζεί κέρξη
ζήκεξα, δηέπνληαη από εηζαγόκελε ύιε κε εηζαγόκελε ινγηθή. Σν ύληαγκα ζα είλαη
βαζηζκέλν ζηηο δηθέο καο παξαδόζεηο δηαθπβέξλεζεο θαη ζα είλαη έλα ύληαγκα
ηνπξθηθνύ ηύπνπ.».
Όπνηνο γλσξίδεη ηελ ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, ζα ζαο πεη όηη δηάθνξεο έλλνηεο όπσο,
δεκνθξαηία, δηάθξηζε εμνπζηώλ, θξάηνο δηθαίνπ, ππεξνρή ηνπ λόκνπ, αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα, ηζόηεηα, πινπξαιηζκόο θ.ιπ, πξνέξρνληαη από ηε Γύζε. Ζ κόλε
παξάδνζε δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία δελ είλαη εηζαγόκελε από ην εμσηεξηθό θαη είλαη
γεγελήο πξνέξρεηαη από ηελ πξώελ δηαθπβέξλεζε ηνπ νπιηάλνπ θαη έρεη σο θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά ην δεζπνηηζκό, ηελ απνιπηαξρία θαη ηελ παηξηαξρία.
Δάλ ν Erdoğan δελ αλαθέξεηαη ζηε δεκνθξαηία, όηαλ κηιάεη γηα «θαζηεξσκέλε
παξάδνζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Σνπξθίαο», ε ζεκεξηλή αληαλάθιαζε απηήο ηεο
παξάδνζεο δελ κπνξεί λα είλαη ηίπνηα ιηγόηεξν από έλα απηαξρηθό θαζεζηώο.
Γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ ζπληαγκαηηθνύ πιαηζίνπ πνπ ρξεηάδεηαη, ζεσξνύκε όηη ν
Erdoğan, ζα ζεβαζηεί ηηο έγθπξεο παξαγξάθνπο ηνπ ηζρύνληνο πληάγκαηνο. Σν
θόκκα ηνπ Erdoğan, δελ δηαζέηεη ηα 3/5 ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο γηα λα
εγθξηζεί ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη κεηά λα γίλεη δεκνςήθηζκα. ε κηα
ηέηνηα ςεθνθνξία, ην AKP ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη, όινη νη βνπιεπηέο ηνπ ζα
ςεθίζνπλ ππέξ ηεο ηξνπνπνίεζεο, απνθηώληαο παξάιιεια ηελ ππνζηήξημε αθόκα
14 βνπιεπηώλ από θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δάλ δελ βξεζνύλ απηνί νη 14
βνπιεπηέο, ν κόλνο ηξόπνο γηα λα ππάξμεη θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία είλαη λα
νδεγεζεί ε ρώξα ζε πξόσξεο εθινγέο. Απηό βέβεηα δελ είλαη εύθνιν, δηόηη ε ρώξα
ήδε ην 2015 πέξαζε από δύν εθινγηθέο πεξηόδνπο, ρσξίο πεηζηηθά αίηηα.
Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ην θαζεζηώο ηνπ Erdoğan ζα αθνινπζήζεη ην εμήο
ζελάξην ηηο επόκελεο κέξεο:
Αξρηθά, ν Erdoğan, ηα ππό ηνλ έιεγρό ηνπ media θαη ν θπβεξλεηηθόο εθπξόζσπνο ζα
επηδηώμνπλ λα πείζνπλ ηνπο ζπληεξεηηθνύο ζνπλίηεο ςεθνθόξνπο όηη, ην πξνεδξηθό
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ζύζηεκα είλαη απαξαίηεην. Σε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία νη δεκνζθνπήζεηο δείμνπλ όηη νη
ςεθνθόξνη αληηιακβάλνληαη ην πξνεδξηθό θαζεζηώο σο κηα ηζηνξηθή θαη
αλαπόθεπθηε αλαγθαηόηεηα, ηόηε ζα μεθηλήζεη κηα εθζηξαηεία γηα πξόσξεο εθινγέο.
(βι. άξζξν ηνπ Υξ. Μελάγηα κε ηίηιν, Ζ Άγθπξα ζηξαηεγηθόο όκεξνο ησλ Ζλσκέλσλ
Πνιηηεηώλ, 07-01-2016)
Σν θαζεζηώο ζα δηθαηνινγήζεη ηελ αλάγθε γηα πξόσξεο εθινγέο κε ηνλ ηζρπξηζκό
όηη, ηα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο εκπνδίδνπλ ηελ πξόνδν ηεο ρώξαο.
ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2016, ν πξσζππνπξγόο Ahmet Davutoğlu ζε νκηιία ηνπ ελώπηνλ
ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο ηνπ νκάδνο αλέθεξε όηη, δελ βιέπεη ζεηηθά ην ελδερόκελν
πξόσξσλ εθινγώλ. πγθεθξηκέλα, απηόο δήισζε ηα εμήο: «Τπάξρνπλ απηνί, νη
νπνίνη πξνζπαζνύλ λα καο πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε κε αβάζηκεο εηθαζίεο γηα
πξόσξεο εθινγέο. Δπηηξέςηε κνπ λα δειώζσ αλνηρηά θαη μεθάζαξα όηη, ε Σνπξθία
ζήκεξα δελ έρεη αλάγθε από πξόσξεο εθινγέο, δεδνκέλνπ όηη ε δεκνθξαηηθή
ζηαζεξόηεηα εμαζθαιίζζεθε ζηηο εθινγέο ηεο 1εο Ννεκβξίνπ (2015).».
Φπζηθά όινη γλσξίδνπκε, όηη ηα ιόγηα ηνπ Davutoglu δελ έρνπλ θαη πνιύ κεγάιε
ζεκαζία, αθνύ ε θπξίαξρε δύλακε βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ Erdoğan. Δάλ ν Erdoğan
επηκέλεη ζηελ αιιαγή ηνπ πνιηηεύκαηνο από πξνεδξεπόκελν ζε πξνεδξηθό
θαζεζηώο, ν κόλνο ηξόπνο γηα λα απνθεπρζνύλ νη πξόσξεο εθινγέο είλαη λα
απνζηαηήζνπλ 14 βνπιεπηέο ηεο αληηπνιίηεπζεο, ώζηε λα ππνζηεξίμνπλ ην
ζπληαγκαηηθό ζρέδην. Ωο εθ ηνύηνπ, κηα λέα εθινγηθή δηαδηθαζία ην 2016 θαίλεηαη
πηζαλή, είηε γηα έλα ζπληαγκαηηθό δεκνςήθηζκα, είηε γηα πξόσξεο εθινγέο.
Έλα από ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ καθηαβειηθνύ παηρληδηνύ πνπ ζα παίδεηαη
κέρξη νη Σνύξθνη λα πάλε ζηηο θάιπεο ζα είλαη ε απεηιή ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ην
ράνο.
Ο «θόβνο ηνπ ράνπο» ήηαλ ν θνξπθαίνο παξάγνληαο πνπ επέηξεςε ζην AKP λα
αλαθάκςεη ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ (2015), ην νπνίν είρε ράζεη ηελ
θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία ζηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Ζ «απεηιή ηνπ
ράνπο», ε νπνία πξηλ ηηο εθινγέο ηεο 1εο Ννεκβξίνπ κεηαθίλεζε ηνπο ζπληεξεηηθνύο
ζνπλίηεο ςεθνθόξνπο ζην θόκκα ΑΚΡ, απηή ηε θνξά πξνβάιιεηαη πιαγίσο
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνεδξηθέο επηδηώμεηο ηνπ Erdoğan. Μάιηζηα, έλα
ζεκαληηθό ζεκάδη απηήο ηεο ηαθηηθήο εκθαλίζζεθε ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Yeni
Akit, ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2016, κε ηίηιν: «Δίηε πξνεδξία, είηε ράνο». εκεηώλεηαη όηη,
ε Yeni Akit είλαη έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Erdoğan. Απηόο ό ηίηινο είρε σο ζηόρν
λα παξνπζηάζεη ην πξνεδξηθό ζύζηεκα πνπ επηδηώθεη ν Erdoğan ζα θέξεη ηε
ζηαζεξόηεηα θαη ζα δηαθπιάμεη ηελ Σνπξθία από ηελ ηξνκνθξαηία.
Δπίζεο, αλ παξαβιέςνπκε ηελ ηξνκνθξαηηθή δξάζε ηνπ Ηζιακηθνύ Κξάηνπο, ε νπνία
δελ πξνβάιιεηαη ζπλερώο, ν κνλαδηθόο παξάγνληαο πνπ θξάηεζε δσληαλή ηελ
απεηιή «ηνπ ράνπο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο» ήηαλ ν πόιεκνο πνπ άξρηζε ελαληίνλ ηνπ
ΡΚΚ ζηηο 24 Ηνπιίνπ (2015).
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Μάιηζηα, ζα ήηαλ ππεξβνιηθά αηζηόδνμν λα πεξηκέλνπκε λα ηειεηώζεη απηόο ν
πόιεκνο, κέζσ κηαο εκθαλνύο ή ζησπεξήο αλαθσρήο, πξηλ από ην ελδερόκελν
πξόσξσλ εθινγώλ, είηε ελόο δεκνςεθίζκαηνο γηα αιιαγή ηνπ πληάγκαηνο. Γηόηη,
νπνηαδήπνηε ζπκθσλία κε ην θνπξδηθό θίλεκα ζα έρεη σο ζπλέπεηα, ζην ελδερόκελν
πξόσξσλ εθινγώλ ή δεκνςεθίζκαηνο, αθελόο ην θπβεξλόλ θόκκα ΑΚΡ λα κελ
ιάβεη ηηο ςήθνπο ησλ εζληθηζηώλ πνπ επηδηώθεη, αθεηέξνπ λα κεηαθηλεζνύλ
ςεθνθόξνη πξνο ην θνπξδηθό θόκκα HDP. πλεπώο, ζηελ πεξίπησζε ησλ πξόσξσλ
εθινγώλ, ν ζηόρνο ηνπ Erdoğan είλαη λα σζήζεη ην Δζληθηζηηθό Κόκκα ΜΖΡ θαη ην
Κνπξδηθό Κόκκα HDP θάησ ηνπ εθινγηθνύ νξίνπ ηνπ 10%. Δάλ απηό εμαζθαιηζηεί,
ηόηε όιεο νη έδξεο πνπ ζα είραλ θεξδίζεη ηα ελ ιόγσ θόκκαηα, ζα πεξάζνπλ ζην
ακέζσο ηζρπξόηεξν θόκκα, ην AKP. Απηό θπζηθά ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζην AKP
λα πξνρσξήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο.
Απηόο ν πόιεκνο ηνπ θνπξδηθνύ πξνβιήκαηνο είλαη αδύλαην λα επηιπζεί κέζσ ηεο
ζηξαηησηηθήο νδνύ, ιόγσ ηεο πεξηθεξεηαθήο ηζρύνο πνπ έρεη απνθηήζεη ην PKK,
θαζώο επίζεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ βάζνπο πνπ δηαζέηεη ζην Ηξάλ, ην Ηξάθ θαη ηε πξία.
Δπηπιένλ, ν ελ ιόγσ πόιεκνο αθελόο δηεμάγεηαη γηα λα εμππεξεηεζνύλ νη επηδηώμεηο
ηεο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ην πξνεδξηθό ζύζηεκα, αθεηέξνπ δελ απνζθνπεί ζηελ
επίιπζε ηνπ θνπξδηθνύ πξνβιήκαηνο κέζσ ηεο ζηξαηησηηθήο νδνύ, όπσο έγηλε ζηελ
Σζεηζελία θαη ηελ ξη Λάλθα. Πάλησο όπσο θαη λα έρεη ε θαηάζηαζε, ν πόιεκνο
δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα.
ε κεξηθέο πόιεηο, όπνπ ην θνπξδηθό θίλεκα είλαη πξαγκαηηθά ηζρπξό, ε ρξήζε
αξκάησλ κάρεο θαη ππξνβνιηθνύ από ηελ Σνπξθία δεκηνπξγεί θαηαζηξνθή παξόκνηα
κε απηή ζηε πξία. Οη Κνύξδνη άκαρνη ζε λνκνύο θαη επαξρίεο, όπσο ην Şırnak,
Cizre, Diyarbakır, Silopi θαη Nusaybin, ηηκσξνύληαη ζπιινγηθά κε αθξαίεο
παξαβηάζεηο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη δελ έρνπλ θακία επηινγή πέξαλ ηεο
κεηαλάζηεπζεο. Δπίζεο, απνηηκώληαο απηήλ ηελ θαηαζηξνθή ζπκπεξαίλνπκε όηη, δελ
ζα είλαη θαζόινπ εύθνιε γηα ηελ Σνπξθία ε δηαρείξηζε ηνπ κεγάινπ θνηλσληθνύ θαη
πνιηηηθνύ θόζηνπο.
Δπηπιένλ, είλαη αδύλαηνλ λα αληηκεησπηζηεί απηόο ν πόιεκνο μερσξηζηά από ηε
ζπξηαθή θξίζε, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα κεηαηξέςεη αλά πάζα ζηηγκή ηνλ ςπρξό
(ηνπξθν-ζπξηαθό) πόιεκν ζε κηα ζεξκή ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε κεηαμύ Σνπξθίαο
θαη Ρσζίαο. Ζ Σνπξθία, κε ηα ίδηα ηεο ηα ρέξηα, σζεί ην θνπξδηθό θίλεκα πξνο ηε
Ρσζία. Σν θαζεζηώο ζηελ Σνπξθία κπνξεί λα έρεη όπνηεο πνιηηηθέο επηδηώμεηο ζέιεη,
σζηόζν, ππάξρεη θίλδπλνο ην θνπξδηθό πξόβιεκα λα βγεη εθηόο ειέγρνπ ιόγσ ηνπ
πνιέκνπ ζηηο λνηηναλαηνιηθέο πεξηνρέο.

Πως θα είναι η προεδρία Τοσρκικού ηύποσ;
Bekir Coşkun
Μεηάθξαζε: Υαξ. Καξαγθηνδνύδεο
Εκλογές Τοσρκικού ηύποσ:
Σν έζλνο δίλεη ςήθν ζε έλα άηνκν, όκσο από ηελ θάιπε βγαίλνπλ 550 (βνπιεπηέο)…
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Φπζηθά απηνί νη 550 πνπ βγήθαλ από ηελ θάιπε, θάλνπλ έλα άηνκν…
*
Πολιηικοί Τοσρκικού ηύποσ:
Κάλνπλ πξνζεπρή γνλαηηζηνί, θξαηνύλ λεζηεία, δελ ράλνπλ (ηελ πξνζεπρή) ηεο
Παξαζθεπήο, επηζθέπηνληαη ηελ Κάακπα θαη δελ ιείπεη από ηε γιώζζα ηνπο ε
ζξεζθεία…
Όκσο είλαη θιέθηεο !..
*
Εκλογείς Τοσρκικού ηύποσ:
Δίλαη όπσο ηε ζόκπα…
Γώζηνπο θάξβνπλα, άλαςε ηνλ αλαπηήξα θαη βάιηνπο θσηηά…
*
Βοσλή Τοσρκικού ηύποσ:
Σε ζηηγκή πνπ ε βνπιή είλαη θιεηζηή, βγαίλνπλ πεξηζζόηεξα λνκνζρέδηα από ηελ
πεξίνδν πνπ απηή είλαη αλνηθηή..!!
*
Κοζμικόηηηα Τοσρκικού ηύποσ:
Δθιέγεηο επηθεθαιή ηεο Σνπξθίαο έλαλ Ηκάκε…
Καη ζηε ζπλέρεηα ιεο όηη «ε θνζκηθόηεηα έθπγε από ηα ρέξηα…»
*
Δικαζηήρια Τοσρκικού ηύποσ:
Σελ απόθαζε πνπ ζα βγάιεη ην δηθαζηήξην, ηελ μέξεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν πξόεδξνο
ηεο Γεκνθξαηίαο !!
*
Δικαιοζύνη Τοσρκικού ηύποσ:
Οη θιέθηεο, ζπιιακβάλνπλ ηνπο αζηπλνκηθνύο…
*
Οικονομία Τοσρκικού ηύποσ:
Άλεξγνη 6 εθαηνκκύξηα, θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο βξίζθνληαη 17 εθαηνκκύξηα,
ην θαηά θεθαιήλ ρξένο αλέξρεηαη ζηα 5200 δνιάξηα θαη 3 εθαηνκκύξηα είλαη
λεζηηθνί…
Καη κεηά ζιίβεζαη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα…
*
Εκπαίδεσζη Τοσρκικού ηύποσ:
Όηαλ εθπαηδεύζεηο 1 εθαηνκκύξην Ηκάκεδεο…
Μεηαμύ απηώλ βγαίλνπλ θαη δηθαζηέο, εηζαγγειείο θαη Ννκάξρεο…
*
Σύνηαγμα Τοσρκικού ηύποσ:
Γηαβάδεηο θαη απνκλεκνλεύεηο έλα κόλν άξζξν νξθσκνζίαο…
Καη απηό πεξλάεη ζηε ζέζε ηνπ κηζζνινγίνπ..
*
Και ηώρα ήρθε η προεδρία Τοσρκικού ηύποσ:
Μπνξνύκε λα πνύκε όηη είλαη θάηη ζαλ αλεκνδείθηεο…
Δζύ ην θξαηάο εθεί θαη εθείλν πεξηζηξέθεηαη ζηνλ εαπηό ηνπ..
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