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Η Τοςπκία εςσαπιζηεί ηην Μέπκελ για ηην ςποζηήπιξη ηηρ ππορ ηην Τοςπκία
αναθοπικά με ηη δημιοςπγία αζθαλών ζωνών ενηόρ ηηρ Σςπίαρ

Σνπ Χξήζηνπ Μελάγηα
ηηο 25-02-2016, ν Σνύξθνο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ Mevlüt Çavuşoğlu επραξίζηεζε
ηελ θαγθειάξην ηεο Γεξκαλίαο Angela Merkel γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ απηή παξείρε
ζηελ Άγθπξα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ αζθαιείο πεξηνρέο γηα ηνπο
πξόζθπγεο εληόο ηνπ ζπξηαθνύ εδάθνπο. πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα κηα δώλε
βάζνπο 10 ρικ. θαηά κήθνο ησλ ηνπξθνζπξηαθώλ ζπλόξσλ.
Παξάιιεια, ν Çavuşoğlu επεζήκαλε ηηο επηθπιάμεηο πνπ εμέθξαζαλ νη Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο γηα ηε δεκηνπξγία αζθαιώλ πεξηνρώλ, δεδνκέλνπ όηη, ζα απαηηείην κηα
δύλακε 15.000 -30.000 αηόκσλ.
ηε ζπλέρεηα, ν ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο επεζήκαλε όηη, όηαλ ε Σνπξθία
παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ηελ ελ ιόγσ πξόηαζε, απηή δελ ιήθζεθε ζνβαξά
ππόςε, ζε αληίζεζε κε ηώξα, πνπ πιένλ νη ηνπξθηθέο ζέζεηο έρνπλ γίλεη θαηαλνεηέο.
Αο ζεκεησζεί αθόκε όηη, ζηηο 25-02-2016, ν Σνύξθνο πξσζππνπξγόο Ahmet
Davutoğlu, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζε δεκνζηνγξάθνπο ζηελ Konya αλέθεξε όηη, ε Ρσζία,
ην «Ιζιακηθό Κξάηνο» θαη ε Αι Ννύζξα πξαγκαηνπνηνύλ επηζέζεηο ελαληίνλ ακάρσλ.
ηε ζπλέρεηα, ν Davutoğlu επηζήκαλε όηη, εάλ ε Ρσζία ζπλερίζεη λα ελεξγεί κε απηόλ
ηνλ ηξόπν δελ ζα έρεη θάπνην λόεκα ε εθερεηξία πνπ ζα εθαξκνζζεί ζηε πξία ζηηο
27 Φεβξνπαξίνπ θαη ζπλεπώο ε Σνπξθία δελ δεζκεύεηαη από ηελ εθερεηξία απηή.
Η Άγθπξα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηνλ ελεξγό ξόιν ηεο ζηελ πεξηνρή θαη κε
δεδνκέλν όηη άξρηζε λα δεκηνπξγείηαη έλα λέν θύκα πξνζθύγσλ, έθιεηζε ηα ζύλνξα
ηεο θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν ζηελ Σνπξθία κόλν ησλ ηξαπκαηηώλ θαη ησλ αξξώζησλ.
Δπίζεο, πξνσζεί πιηθά εληόο ηνπ ζπξηαθνύ εδάθνπο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηαπιηζκώλ
πξνζθύγσλ θαηά κήθνο ησλ ηνπξθν-ζπξηαθώλ ζπλόξσλ, επηδηώθνληαο λα
δεκηνπξγήζεη κηα de facto αζθαιή πεξηνρή, ηελ νπνία ζα ειέγρεη κε ππξά
ππξνβνιηθνύ. Ήδε, ε Σνπξθία, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηνπ
Καηάξ, έρεη δεκηνπξγήζεη δέθα θαηαπιηζκνύο πξνζθύγσλ ζε απόζηαζε ηξηώλ έσο
νθηώ ρηιηνκέηξσλ από ηα ζύλνξα. (βι. άξζξν: Ο πόιεκνο ζηε πξία θαη νη Κνύξδνη,
Χξήζηνο Μελάγηαο, 17-02-2016)
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Η ελ ιόγσ ζηξαηεγηθή έρεη δύν δηαζηάζεηο: ηελ αλζξσπηζηηθή θαη ηελ πνιηηηθή. Η
αλζξσπηζηηθή έρεη λα θάλεη κε ηνπο θαηαπιηζκνύο πνπ δεκηνπξγνύληαη εληόο ηνπ
ζπξηαθνύ εδάθνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιόηεξε ε επηζηξνθή ησλ πξνζθύγσλ
ζηα ζπίηηα ηνπο όηαλ ζα ζηακαηήζνπλ νη ερζξνπξαμίεο. Παξάιιεια, απνζηέιιεηαη
θαη έλα κήλπκα ζε εθείλεο ηηο ρώξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο, νη νπνίεο απιώο
ζηήλνπλ θξάθηεο θαη αδηαθνξνύλ γηα ην κέιινλ ησλ πξνζθύγσλ. Καη ε πνιηηηθή
δηάζηαζε έρεη σο απνδέθηεο, ηηο Βξπμέιεο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ ηνπξθηθή ζηξαηεγηθή
ζηε ζύλνδν γηα ην πξνζθπγηθό πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 07-03-2015, εηδάιισο
ε Δπξώπε ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη έλα επηπιένλ θύκα πξνζθύγσλ, αξρηθά 100.000
θαη ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο ηεο πόιεσο Χαιέπη από ηνλ Άζαλη ν αξηζκόο απηώλ
ζα μεπεξάζεη ηηο 500.000.
Πέξαλ ησλ παξαπάλσ θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθεξζεί όηη, ε βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ
Άγθπξα, ζηηο 17-02-2016, επέθεξε έλα ζεκαληηθό πιήγκα ζηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε,
κε απνηέιεζκα απηή λα θαηεγνξείηαη γηα πνιηηηθή αλεπάξθεηα, εηδηθά ζε κηα ρξνληθή
πεξίνδν πνπ, αθελόο αιιάδεη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ αζθαιείαο ζηε Μέζε Αλαηνιή,
αθεηέξνπ νη απεηιέο θαηά ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ηεο Σνπξθίαο απμάλνληαη θαη
δηαθνξνπνηνύληαη.
πκπεξαζκαηηθά, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, ε πξναλαθεξζείζα ππνζηήξημε ηεο
Γεξκαλίαο πξνο ηελ Σνπξθία ηπγράλεη ηδηαίηεξεο βαξύηεηαο, αθνύ απηή
αλαθνηλώλεηαη ιίγεο εκέξεο κεηά ην ζηξαηεγηθό πιήγκα πνπ ππέζηε ε Άγθπξα από
ηνλ ζπξηαθό ζηξαηό θαη ηηο ζπκκαρηθέο ηνπ δπλάκεηο απνθόπηνληαο ην δξνκνιόγην
πνπ ζπλδέεη ηελ ηνπξθηθή ζπλνξηαθή πύιε Öncüpınar κε ηελ πόιε Χαιέπη ηεο
πξίαο. Ωο εθ ηνύηνπ, δελ είλαη εθηθηή ε δηαθίλεζε αληηθαζεζησηηθώλ δπλάκεσλ από
ηελ Σνπξθία ζηε πξία, θαζώο επίζεο ν αλεθνδηαζκόο ηνπο κε νπιηζκό, ππξνκαρηθά
θαη ινηπά πιηθά ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο.
Σέινο, νη αθόινπζεο ζέζεηο-απόςεηο δηαθόξσλ θύθισλ ηεο Σνπξθίαο παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη θαηαδεηθλύνπλ ηα αδηέμνδα ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε
πξία θαη ελ γέλεη γηα ηε Μέζε Αλαηνιή.
Ο Cevat Öneş, ππώην ςπαπσηγόρ ηηρ ηοςπκικήρ ςπηπεζίαρ πληποθοπιών ΜΙΤ
(ζ.ζ. ππεξέηεζε ζηε ΜΙΣ από ην 1966 έσο ην 2005) αλέθεξε ηα εμήο:
 Η επίζεζε ηεο 17-02-2016 ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ην ΡΚΚ θαη ην PYD, δεδνκέλνπ
όηη, απηή έρεη λα θάλεη αθελόο κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Άγθπξαο γηα ηε Μέζε Αλαηνιή
θαη ηε πξία, αθεηέξνπ κε ηνλ πόιεκν ζηε πξία, ν νπνίνο ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε
έλαλ, έκκεζν, ηνπξθν-ζπξηαθό πόιεκν.
 Γελ ζα πξέπεη λα απνθιεηζζεί ην ελδερόκελν λα πξόθεηηαη πεξί κηαο παγίδαο, ε
νπνία ζα νδεγήζεη ηελ Σνπξθία ζε αδηέμνδν.
 Μηα ελδερόκελε ρεξζαία επηρείξεζε ζην ζπξηαθό έδαθνο ελέρεη πάξα πνιινύο
θηλδύλνπο. Οη ηνπξθηθέο έλνπιεο δπλάκεηο κπνξνύλ λα εηζβάινπλ ζηε πξία,
σζηόζν πώο ζα απνδεζκεπζνύλ θαη πσο ζα επηζηξέςνπλ ζηελ Σνπξθία;
 Η Σνπξθία πξέπεη λα θαιύςεη ηα θελά πνπ έρεη, απμάλνληαο ηα κέηξα αζθαιείαο
ζηε ρώξα. Ωζηόζν, δελ ζα πξέπεη λα ζπξζεί ζε έλα πόιεκν, ν νπνίνο ζα έρεη
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο.
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 Σν βαζηθό πξόβιεκα ηεο Σνπξθίαο είλαη ε πνιηηηθή αλεπάξθεηα θαη θαηά ζπλέπεηα
ε αδπλακία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ρώξαο.
 Σν βαζηθό κήλπκα ηεο επίζεζεο είλαη όηη, απηή έρεη σο ζηόρν ηνλ θξαηηθό
κεραληζκό, ν νπνίνο πιεξώλεη ην αληίζηνηρν αληίηηκν ηεο αλεπαξθνύο θαη
αθεξέγγπαο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο.
 ρεδόλ θάζε κέξα, πξαγκαηνπνηείηαη θαη κηα επίζεζε ζηελ Σνπξθία. ρεδόλ θάζε
εκέξα ππάξρνπλ εηδήζεηο γηα ζαλάηνπο ακάρσλ θαη ζηειερώλ ησλ δπλάκεσλ
αζθαιείαο. Απηή ε θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη απνδεθηή
από ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, δηόηη ε ρώξα νδεγείηαη ζε αδηέμνδν.
 Πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε όισλ ησλ παξαπάλσ θαη λα εθαξκνζζνύλ
λέεο πνιηηηθέο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απαληεζνύλ κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ηα εμήο
εξσηήκαηα: Ήηαλ νξζή ε ηνπξθηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε ύξηα; Πνηα ήηαλ ηα ιάζε
πνπ έγηλαλ; Η θαηάξξηςε ηνπ ξσζηθνύ αεξνζθάθνπο, ζηηο 25-11-2015,
πεξηιακβάλεηαη ζηα ζεκαληηθά ιάζε, κε δεδνκέλν όηη ακέζσο κεηά ε Ρσζία
αλέιαβε ηνλ έιεγρν ηνπ ελαεξίνπ ρώξνπ ηεο πξίαο;
Ο καθηγηηήρ ηος πανεπιζηημίος ηηρ Κωνζηανηινούποληρ Ramazan Topdemir
πνπ αζρνιείηαη κε ην θνπξδηθό επί 20 ρξόληα θαη είλαη ζπγγξαθέαο ζρεηηθώλ βηβιίσλ,
επηζήκαλε ηα εμήο: «Ο Abdullah Öcalan δηαθξίλεη ηηο πεξηνρέο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.
Σηο θόθθηλεο, ηηο θίηξηλεο θαη ηηο ιεπθέο. Οη θόθθηλεο αθνξνύλ ζε πεξηνρέο, όπνπ έρεη
δηεηζδύζεη δπλακηθά ην ΡΚΚ. Οη θίηξηλεο πεξηνρέο έρνπλ λα θάλνπλ κε εθείλνπο ηνπο
θαηνηθεκέλνπο ηόπνπο, όπνπ ππάξρεη ν ηνπξθηθόο θξαηηθόο κεραληζκόο θαη ην ΡΚΚ.
Καη νη ιεπθέο πεξηνρέο είλαη εθείλεο, νη νπνίεο ηεινύλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ
ηνπξθηθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ. πλεπώο, ε επίζεζε ζηελ Άγθπξα ζηηο 17-02-2016,
πεξλάεη ην κήλπκα όηη, ην ΡΚΚ κπόξεζε λα εηζέιζεη ζηηο ιεπθέο πεξηνρέο θαη κάιηζηα
κηα ζεκαδηαθή εκέξα, αθνύ ζηηο 16-02-1999 ν Öcalan κεηαθέξζεθε ζηελ Σνπξθία
κεηά ηε ζύιιεςε ηνπ ζην Νατξόκπη ηεο Κέλπαο. Δπίζεο, ην ΡΚΚ επηδηώθεη λα
αλαβαζκίζεη ην πνιηηηθό θεθάιαην θαη ηελ ηζρύ ηνπ Öcalan.».
Ο αξζξνγξάθνο Dr. Mustafa Peköz, αλαθέξεη ηα εμήο:
 Ακέζσο κεηά ηε βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ Άγθπξα, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε
επεδίσμε λα λνκηκνπνηήζεη ηηο επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ελαληίνλ ησλ
Κνύξδσλ ηεο πξίαο, πξνθαζηδόκελε ην δηθαίσκα ηεο άκπλαο. Όκσο απηό ην
παηρλίδη δελ ην παίδνπλ νύηε νη αξράξηνη νύηε θαη νη ακαζείο. πγθεθξηκέλα
αλαθεξόκαζηε ζηνπο ηνπξθηθνύο βνκβαξδηζκνύο κε ππξά ππξνβνιηθνύ ζην
ζύιαθα Azez λνηίσο ησλ ηνπξθν-ζπξηαθώλ ζπλόξσλ θαη βνξείσο ηεο πόιεσο
Χαιέπη.
 Η Άγθπξα ζεσξεί σο ζνβαξή απεηιή γηα ην κέιινλ ηεο Σνπξθίαο, ηελ θνπξδηθή
εγεκνλία ηνπ PYD ζηε βόξεηα πξία, κέζσ ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη
ζηξαηησηηθήο ηζρύνο πνπ απηό έρεη απνθηήζεη, θαζώο επίζεο κέζσ ηεο
ζηξαηεγηθήο πνπ απηό έρεη εθαξκόζεη ελαληίνλ ησλ ηδηραληηζηώλ. Μάιηζηα, όζν
δηεπξύλεηαη ην ζηξαηησηηθό πεδίν δξάζεο ηνπ PYD ηόζν θιηκαθώλνληαη θαη νη
ηνπξθηθέο επηζεηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ Κνύξδσλ. Γηα ην ιόγν απηό, εθ
πξώηεο άπνςεο δίδεηαη ε εληύπσζε όηη ε επίζεζε ζηελ Άγθπξα πηζαλόλ λα
πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Κνύξδνπο ηεο πξίαο (PYD) κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ
ΡΚΚ. Ωζηόζν, ην ελδερόκελν απηό παξνπζηάδεη κηθξέο πηζαλόηεηεο επεηδή κηα
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ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είρε ηίπνηε λα πξνζθέξεη ζηνπο Κνύξδνπο ηόζν από
πνιηηηθήο όζν θαη ζηξαηησηηθήο πιεπξάο. Άιισζηε, αθελόο ην πκβνύιην
Αζθαιείαο ηνπ ΟΗΔ έθαλε έθθιεζε ζηελ Σνπξθία λα ζηακαηήζεη ηηο ζηξαηησηηθέο
επηζέζεηο ελαληίνλ ηεο Rozava (Κνπξδηζηάλ ζηε πξία), αθεηέξνπ νη Ηλσκέλεο
Πνιηηείεο αλαθνίλσζαλ όηη ππνζηεξίδνπλ ηνπο Κνύξδνπο ζην Καληόλη ηνπ Afrin.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Ρσζία παξέρεη αεξνπνξηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε
ζηηο δπλάκεηο ηνπ YPG πνπ απνηεινύλ ηνλ έλνπιν βξαρίνλα ηνπ θνπξδηθνύ
θηλήκαηνο PYD.
Η θαηάξξεπζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ δίδπκνπ Erdoğan-Davutoğlu γηα ηε Μέζε
Αλαηνιή, κε επίθεληξν ηε πξία, δελ έρεη σο ζπλέπεηα κόλν ηηο ζηξαηησηηθέο,
πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο απώιεηεο, αιιά ζα πξνθαιέζεη κηα ζηαδηαθή αιιαγή ησλ
εζσηεξηθώλ πνιηηηθώλ ηζνξξνπηώλ ζηε ρώξα.
Η επίζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απόζηαζε 300 κέηξσλ από ην Γεληθό Δπηηειείν.
Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ζνβαξό έιιεηκκα πιεξνθνξηώλ αζθάιεηαο.
Με δεδνκέλν όηη, ε επίζεζε είρε σο ζηόρν ην Γεληθό Δπηηειείν Δλόπισλ
Γπλάκεσλ, δίδεηαη ε εληύπσζε όηη απηή πξαγκαηνπνηήζεθε από ην ΡΚΚ. Ωζηόζν,
δελ ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο ώζηε απηή ε ελέξγεηα λα έγηλε από ην ΡΚΚ θαη
λα απνηειεί κηα απάληεζε ηεο θνπξδηθήο νξγάλσζεο, ιόγσ ησλ εθαηνληάδσλ
ζπκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ ζηηο πεξηνρέο
Sur, Cizre θαη Silopi ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο.
Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε βξίζθεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ
δηεζλνύο θαη πεξηθεξεηαθήο απνκόλσζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε
δηεζλή ππνζηήξημε ζα αξρίζεη κηα πξνπαγάλδα ζηνρνπνηώληαο ην ΡΚΚ θαη ηνπο
Κνύξδνπο ηεο πξίαο. Φπζηθά, δελ είλαη δπλαηόλ λα εθηηκεζνύλ από ηώξα ηα
νθέιε πνπ πηζαλόλ λα απνθηήζεη ε Σνπξθία. Όκσο είλαη βέβαην όηη δελ ζα
επηηξαπεί ζηελ Άγθπξα λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε ρεξζαία επηρείξεζε
ελαληίνλ ησλ θνπξδηθώλ θαληνληώλ ζηε βόξεηα πξία.
Η δήισζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο Numan Kurtulmuş,
αλαθνξηθά κε ηα θξάηε θαη ηελ νξγάλσζε πνπ παξείραλ πνιηηηθή θαη ινγηζηηθή
ππνζηήξημε, θαζώο επίζεο ππνζηήξημε ζε πιεξνθνξίεο, νπιηζκό θαη ππξνκαρηθά
ζε απηνύο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηε βνκβηζηηθή επίζεζε ζηελ Άγθπξα,
παξαπέκπεη ζηε Ρσζία θαη ην Ιξάλ. Ωζηόζν, ην ζελάξην απηό κνινλόηη είλαη
ινγηθό, δελ ζεσξείηαη πηζαλό.
Η επίζεζε ζηελ Άγθπξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην καιαθό ππνγάζηξην ηεο ηνπξθηθήο
πξσηεύνπζαο, όπνπ βξίζθνληαη όινη νη ζηξαηεγηθνί θνξείο ηνπ θξάηνπο,
θαηαδεηθλύei έλα ζνβαξό έιιεηκκα πιεξνθνξηώλ κε πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο.
Η ελ ιόγσ επίζεζε παξαπέκπεη ζε ξηδνζπαζηηθέο ηζιακηζηηθέο νξγαλώζεηο όπσο,
ην «Ιζιακηθό Κξάηνο» θαη ε Αι Ννύζξα, ιακβαλνκέλνπ ππόςε θαη ησλ
πξνεγνύκελσλ επηζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Diyarbakır (05-06-2015),
ζην Suruç (20-07-2015) και στην Άγκυρα (10-10-2015).
Σν επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ζα απμεζνύλ νη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζηελ
Σνπξθία, κε ζπλέπεηα ηελ θιηκάθσζε ηνπ θνηλσληθνύ ράνπο.
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