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Η αυηαρχικόηηηα και η αλαζονεία
θα αποδυναμώζουν ηον Ερνηογάν;
Σνπ Υξήζηνπ Μελάγηα
Οη αδχλακνη θξίθνη ηεο Σνπξθίαο ηνπ Δξληνγάλ απμάλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο
δεδνκέλνπ φηη, απηνί έρνπλ άκεζε ζρέζε ηφζν κε ηηο ηζνξξνπίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ
εζσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο, φζν κε ηηο λέεο πεξηθεξεηαθέο ηζνξξνπίεο πνπ έρνπλ
δηακνξθσζεί ζηε Μέζε Αλαηνιή. Δπίζεο, νη ζπγθξνπζηαθέο πνιηηηθέο ηνπ δίδπκνπ
Δξληνγάλ-Νηαβνχηνγινπ ζπλεηέιεζαλ ψζηε λα θιηκαθσζεί ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη
θάζε πεξηνρή ηεο ηνπξθηθήο επηθξάηεηαο λα δεη ζε έλα πεξηβάιινλ κε πνισηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, φπνπ επηθξαηεί ε αλαζθάιεηα, ν θφβνο θαη ε ςπρνινγηθή βία.
Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε βνκβηζηηθέο επηζέζεηο (ηξεηο
ζηελ Άγθπξα θαη δχν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε) κε 189 λεθξνχο θαη 738 ηξαπκαηίεο,
επί ζπλφινπ ελλέα επηζέζεσλ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2013, κε 282 λεθξνχο θαη 1.029
ηξαπκαηίεο. (βι. Υάξηε 1)

Δθηφο ηνχηνπ, θάζε κηα απφ ηηο ελ ιφγσ επηζέζεηο είρε δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη ηα
κελχκαηα πνπ απηέο επηδίσθαλ λα πεξάζνπλ ήηαλ δηαθνξεηηθά, έρνληαο σο θχξηνπο
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απνδέθηεο: ηε δηεζλή θνηλή γλψκε, ηηο εγεζίεο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ θαη ηελ ηνπξθηθή
θπβέξλεζε. Δηδηθφηεξα, νη επηζέζεηο ζηελ Σνπξθία είραλ ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ
ραξαθηήξα κε ζθνπφ λα πιήμνπλ ηελ πνιηηηθή δνκή ηεο ρψξαο θαη λα επεξεάζνπλ
ηελ εζσηεξηθή ηεο πνιηηηθή, θαηαδεηθλχνληαο φηη:
 Σν ζχζηεκα ησλ αληηπιεξνθνξηψλ ζηελ Σνπξθία έρεη πνιιά ηξσηά ζεκεία,
δεδνκέλνπ φηη, ελψ ε αζηπλνκία αληηιακβάλεηαη ηελ απεηιή είλαη δχζθνιν λα
απνηξέςεη ηηο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Δηδηθφηεξα, ν ζηξαηεγφο ε.α. Ιζκαήι Υαθθί
Πεθίλ, πξψελ δηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ηνπξθηθνχ Γεληθνχ
Δπηηειείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, επηζήκαλε φηη, ε Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ
ΜΙΣ, ν Κιάδνο ησλ ηξαηησηηθψλ Πιεξνθνξηψλ, θαζψο επίζεο ε Γηεχζπλζε
Πιεξνθνξηψλ ηεο ηξαηνρσξνθπιαθήο θαη ηεο Αζηπλνκίαο ζα πξέπεη λα
αλαδηνξγαλσζνχλ δηφηη ν ηνκέαο ησλ αληηπιεξνθνξηψλ είλαη αλεπαξθήο, κε
απνηέιεζκα νη μέλεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ λα ζεσξνχλ ηελ Σνπξθία σο έλα
παξαδεηζέλην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ.
 Οη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Σνπξθία
ζηξαηησηηθνπνηνχληαη ζηαδηαθά, ηφζν ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δνκή θαη ηνλ
επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ, φζν θαη ηα κέζα-πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δλ ησ
κεηαμχ, απηφ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εθδειψλνληαη νη
βνκβηζηηθέο επηζέζεηο, θαζψο επίζεο ε καδηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
 Η Σνπξθία είλαη κηα ρψξα φπνπ ζπλερψο απμάλνληαη ηα άηνκα πνπ είλαη έηνηκα λα
πεζάλνπλ θαη ηα θίλεηξα ηνπο είλαη εζληθά ή ζξεζθεπηηθά. Άιισζηε ε άπνςε απηή
επηβεβαηψλεηαη έκκεζα απφ ηνλ Muhtar Nuh Yem, πξψελ εγεηηθφ ζηέιερνο ησλ
Αδειθψλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Αηγχπηνπ, ν νπνίνο ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ
εθεκεξίδα As Sab, αλέθεξε φηη, ζηελ Σνπξθία ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30.000
ηξνκνθξάηεο. Μάιηζηα, ν Nuh θαηεγφξεζε ηελ Άγθπξα γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε
ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, ελψ νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο έρνπλ λα
θάλνπλ κε ηηο πξφζθαηεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ βηψλεη ε Σνπξθία.
 Πίζσ απφ ηηο επηζέζεηο απηέο κπνξεί λα ππνθξχπηνληαη θαη αθαλείο
«ρξεκαηνδφηεο», γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε,
φρη κφλν ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο Σνπξθίαο, αιιά ην πεξηθεξεηαθφ θαη
παγθφζκην πεξηβάιινλ αζθάιεηαο. Άιισζηε, φζν απμάλνληαη νη ηξνκνθξαηηθέο
νξγαλψζεηο ζηελ Σνπξθία, ηφζν απμάλνληαη θαη νη «ρξεκαηνδφηεο» ηνπο, νη
νπνίνη, κέζσ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ πνπ ππνθηλνχλ, πεξλνχλ ηα
αληίζηνηρα κελχκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο.
πγρξφλσο φκσο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί ην ελδερφκελν ηεο χπαξμεο
αηφκσλ, ηα νπνία, ελψ λνκίδνπλ φηη ελεξγνχλ γηα θάπνηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε
ιφγσ ησλ ηδενινγηθψλ ηνπο δεζκψλ, δελ έρνπλ θακία επαθή κε απηήλ.
Σν θαζεζηψο Δξληνγάλ, πξνθείκελνπ λα δηαηεξήζεη ηελ ηζρχ ηνπ ζηελ εζσηεξηθή
πνιηηηθή ζθελή ηεο ρψξαο θαη λα δηαθπιάμεη ηα ζηξαηεγηθά ηνπ ζπκθέξνληα,
ρξεζηκνπνηεί απηαξρηθά ζηεξεφηππα ηνπ παξειζφληνο κε απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη
ε αζηάζεηα θαη ην ράνο ζηε ρψξα. Ωζηφζν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη, ην
λέν «δφγκα πνιέκνπ» πνπ πινπνηείηαη ζηνπο θνπξδηθνχο λνκνχο ηεο
λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο δελ απνθαζίζζεθε κφλν απφ ηνλ Δξληνγάλ θαη ην
θπβεξλφλ θφκκα ΑΚΡ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα δφγκα πνπ απνθαζίζζεθε
απφ ην ηνπξθηθφ πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο (.Δ.Α.) θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε
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ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ζπζηεκηθψλ θνκκάησλ φπσο, ην ΑΚΡ, ην
ξεπνπκπιηθαληθφ θφκκα CHP θαη ην εζληθηζηηθφ θφκκα ΜΗΡ. Δπίζεο, ην δφγκα απηφ
δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ηνπ Δξληνγάλ πξνθεηκέλνπ λα
αιιάμεη ην πνιίηεπκα ηεο ρψξαο ζε κηα κνξθή πξνεδξηθήο ή εκηπξνεδξηθήο
δεκνθξαηίαο, αιιά ζεσξείηαη σο έλαο νινθιεξσηηθφο εθθαζαξηζηηθφο πφιεκνο φισλ
ησλ ζηξαηεγηθψλ θέληξσλ ηζρχνο ηεο Σνπξθίαο (ηζιακηζηέο-εζληθηζηέο-ζηξαηησηηθνί)
ελαληίνλ ησλ Κνχξδσλ ζε πξψηε θάζε θαη ζηε ζπλέρεηα ελαληίνλ ησλ ππνινίπσλ
κεηνλνηηθψλ, πξννδεπηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο.
Σν θαζεζηψο Δξληνγάλ δειψλεη ζπλερψο φηη, ν πφιεκνο απηφο ζα θζάζεη κέρξη ην
ηέινο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη λα δηαιπζεί ην ΡΚΚ. Φπζηθά, ν ηνπξθηθφο θξαηηθφο
κεραληζκφο δηαζέηεη ζεκαληηθέο επηρεηξεζηαθέο θαη ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο γηα λα
πεηχρεη ην ζηφρν απηφ, σζηφζν:
 Θα πξέπεη λα γίλνπλ αξθεηέο παξεκβάζεηο ζηηο δπλάκεηο αζθαιείαο ηεο ρψξαο.
πγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζην Terörle Mücadele Eylem Plan (ρέδην Δλεξγεηψλ
Αληηκεηψπηζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο), ην νπνίν έρεη εγθξηζεί θαη απνηειείηαη απφ 82
άξζξα. Βάζεη απηνχ: α. Σν ππνπξγείν Δζσηεξηθψλ άξρηζε ηηο δηαδηθαζίεο
πξφζιεςεο 10.000 πνιηηνθπιάθσλ, νη νπνίνη ζα εληαρζνχλ ζηηο δπλάκεηο ζηηο
ζηξαηνρσξνθπιαθήο. β. Θα ζπλερίζεη ε αχμεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη
επηηήξεζεο ησλ ζπλφξσλ ηεο Σνπξθίαο κε ην Ιξάθ θαη ηε πξία ζπλνιηθνχ κήθνπο
1.200 ρικ., ηα νπνία κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή θξάθηε γηα ηελ
απαγφξεπζε ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ ζηε ρψξα, ηελ ηνπνζέηεζε θακεξψλ
επηηήξεζεο, ηε θσηαγψγεζε επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ, θαζψο επίζεο ηνλ εληνπηζκφ
θαη θαηαζηξνθή ηνχλει δηαθίλεζεο ιαζξαίσλ πξντφλησλ, εθξεθηηθψλ θαη
ππξνκαρηθψλ. γ. Σέζζεξεηο κεραλνπνηεκέλεο ηαμηαξρίεο ησλ ρεξζαίσλ δπλάκεσλ
αλαδηνξγαλψζεθαλ ζε ηαμηαξρίεο θαηαδξνκψλ. Δηδηθφηεξα πξφθεηηαη, γηα δχν
ηαμηαξρίεο ηεο 3εο ηξαηηάο, ηελ 10ε θαη 49ε Σαμηαξρία κε έδξεο ζην Σatvan θαη
Bingöl ηεο αλαηνιηθήο Σνπξθίαο αληίζηνηρα, θαζψο επίζεο δχν ηαμηαξρίεο ηεο
ηξαηηάο Αηγαίνπ, ηελ 11ε θαη 19ε κε έδξεο ζην Denizli θαη ην Edremit ησλ δπηηθψλ
παξαιίσλ αληίζηνηρα. (ζ.ζ. Η αλαδηνξγάλσζε ηεο 19εο Σαμηαξρίαο βξίζθεηαη ζε
εμέιημε θαη δελ έρεη νινθιεξσζεί). δ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 ε δχλακε ησλ
κνλάδσλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο αζηπλνκίαο θαη ηεο ζηξαηνρσξνθπιαθήο ζα
αλέιζεη ζηα 40.000 άηνκα, ελψ ζηνπο λνκνχο ηεο δπηηθήο Σνπξθίαο ζα
ζπγθξνηεζνχλ 280 λέα ηκήκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δπηζεκαίλεηαη
φηη, επί ηνπ παξφληνο, ε ζπλνιηθή δχλακε ησλ ηαγκάησλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ
ηεο ζηξαηνρσξνθπιαθήο (JÖH) αλέξρεηαη ζε 12.500 άηνκα, ελψ βάζεη ηνπ λένπ
ζρεδηαζκνχ απηή ζα αλέιζεη ζε 13.500 άηνκα ζην ηέινο ηνπ 2016 θαη
ηνπιάρηζηνλ ζε 20.000 άηνκα ζην ηέινο ηνπ 2017. Με δεδνκέλν ινηπφλ φηη, κηα
ηαμηαξρία εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη δχλακε 5.000 άηνκα, κέρξη ην ηέινο ηνπ
2017 ε Γεληθή Γηνίθεζε ηξαηνρσξνθπιαθήο ζα δηαζέηεη κηα δχλακε εηδηθψλ
επηρεηξήζεσλ επηπέδνπ ηεζζάξσλ ηαμηαξρηψλ. Δπίζεο, ελψ ε εθπαίδεπζε ησλ
θαηαδξνκέσλ ηεο ζηξαηνρσξνθπιαθήο δηαξθεί ηξεηο κήλεο, ε εθπαίδεπζε ησλ
JÖH δηαξθεί πέληε κήλεο. ε φ,ηη αθνξά ζηα ηάγκαηα εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο
αζηπλνκίαο (ΡÖH), ε ζπλνιηθή δχλακε ηνπο αλέξρεηαη ζε 7.800 άηνκα, κε
πξννπηηθή απηή λα απμεζεί ζηαδηαθά ζηα 20.000. Δμάιινπ ην Γεθέκβξην ηνπ
2015, άξρηζε ε εθπαίδεπζε 5.000 αζηπλνκηθψλ θαη ην επηέκβξην ηνπ 2016
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έρεη πξνγξακκαηηζζεί λα εθπαηδεπζνχλ αθφκε 4.000 άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα
εληαρζνχλ ζηα ΡÖH. Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη, ν κηζζφο ησλ ζηειερψλ πνπ
ππεξεηνχλ ζηα JÖH θαη ΡÖH θπκαίλεηαη απφ 5.000 έσο 8.000 ηνπξθηθέο ιίξεο
(1.555-2.488 ΔΤΡΩ), ελψ ε επηπξφζζεηε απνδεκίσζε ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε
επηρεηξήζεηο θπκαίλεηαη απφ 250-620 ηνπξθηθέο ιίξεο (78-193 ΔΤΡΩ).
Δηδηθφηεξα, ε απνδεκίσζε ζπκκεηνρήο ζε επηρεηξήζεηο ζηνπο λνκνχο ηεο
λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο αλέξρεηαη ζε 193 ΔΤΡΩ. (www.kpsshaberleri.net, 1803-2016)
Η ηνπξθηθή θνηλσλία ζα βηψλεη ηε ζιίςε ιφγσ ησλ λεθξψλ θαη ηξαπκαηηψλ απφ ηε
κηα πιεπξά, θαη ηελ νδχλε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ
άιιε.
ινη νη λνκνί ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο ζα κεηαηξαπνχλ ζε ζπληξίκκηα θαη ζα
ζπκίδνπλ ηε πξία. Ήδε απφ ηηο κέρξη ηψξα εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ελαληίνλ
ησλ Κνχξδσλ αληαξηψλ, νη θάηνηθνη ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο είλαη
θαηαβεβιεκέλνη, ηξαπκαηηζκέλνη θαη αγαλαθηηζκέλνη. Σα ζπίηηα ηνπο, νη
επηρεηξήζεηο ηνπο θαη ηα έζνδα ηνπο ππέζηεζαλ ζνβαξέο απψιεηεο. Οη επαξρίεο
εξεκψζεθαλ θαη ηα ηζηνξηθά ηνπο κλεκεία ππέζηεζαλ κεγάια πιήγκαηα.
Ο αξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ κεηαλαζηψλ ζα μεπεξάζεη ην έλα εθαηνκκχξην θαη
πέξαλ ησλ χξησλ πξνζθχγσλ ζα αξρίζεη αθφκε έλα θχκα Κνχξδσλ πξνζθχγσλ
κε πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε.
Βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε άιια κεγάια
αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, παξφκνηεο κε απηήλ ηεο Άγθπξαο ζηηο 13-03-2016.
Η ζπλερψο θιηκαθνχκελε έληαζε ζα έρεη σο απνηέιεζκα κηα πηζαλή ζχγθξνπζε
κεηαμχ Σνχξθσλ θαη Κνχξδσλ ζηε δπηηθή Σνπξθία. Δπίζεο, δελ ζα πξέπεη λα
απνθιεηζζεί ην ελδερφκελν λα ππάξμεη κηα ελδνθνπξδηθή ζχξξαμε ζηνπο λνκνχο
ηεο λνηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο ιφγσ ησλ θαηαζηαιηηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη
δηπισκαηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη ε Άγθπξα, εθκεηαιιεπφκελε ηα ηξσηά
ζεκεία ησλ Κνχξδσλ. Δμίζνπ παξάδνμν είλαη ην γεγνλφο φηη, απφ ην επηέκβξην
ηνπ 2015, νη αξρεγνί αξθεηψλ θνπξδηθψλ θπιψλ απνθάζηζαλ λα ελνπνηήζνπλ ηηο
δπλάκεηο ηνπο ελαληίνλ ηνπ ΡΚΚ θαη ηνπ θνπξδηθνχ θφκκαηνο HDP, ζηεξίδνληαο
άκεζα ηελ ηνπξθηθή θπβέξλεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ην ζέκα απηφ, ν
Μνπξάη Καξαγηιάλ, εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ ΡΚΚ, δήισζε ηα εμήο: «Τπάξρνπλ
κεξηθέο κεγάιεο θνπξδηθέο θπιέο πνπ ζπληάζζνληαη κε ηνλ ηνπξθηθό θξαηηθό
κεραληζκό. Σν θνπξδηθό πξόβιεκα απνηειεί έλα ζέκα ηεο δηεζλνύο επηθαηξόηεηαο.
Μελ πνπιάηε ην Κνπξδηζηάλ γηα ίδην όθεινο.».
Ο ηνπξθηθφο ιαφο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε έλα θαζεζηψο ηδενινγηθήο επίζεζεο
θαη καχξεο πξνπαγάλδαο πνπ έρνπλ σο θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ην θφβν θαη
ηελ παξάλνηα. πλεπψο, γηα λα κελ ππάξμνπλ ακθηζβεηήζεηο θαη εληάζεηο, ην
θαζεζηψο Δξληνγάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε είδνπο θαηαζηαιηηθφ κέηξν φπσο, ε
θαηαπίεζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο επίζεο ε
θπιάθηζε δεκνζηνγξάθσλ, αθαδεκατθψλ θαη δηαλννπκέλσλ.
Ο ηνπξηζκφο ζα θαηαξξεχζεη, ελψ ην δνπιεκπφξην ζα ιάβεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο.
Η Σνπξθία ζα απνιέζεη ην θχξνο θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηεο ζηε δηεζλή θνηλφηεηα
θαη πηζαλφλ λα έξζεη αληηκέησπε κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Σνχην θαηά ηελ άπνςε
καο έρεη δχν αηηίεο. Πξψηνλ, ζην γεγνλφο φηη, ε Άγθπξα ζα ζπλερίζεη ηελ
ηπρνδησθηηθή πνιηηηθή ηεο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο ξνέο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ
παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ πξνο ηελ Δπξψπε. Καη ε δεχηεξε αηηία έρεη σο ζεκείν
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αλαθνξάο ηηο δειψζεηο ηνπ Δξληνγάλ φηη, ε Σνπξθία δελ ζα παξαηηεζεί απφ ηε
ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο «λφκηκεο άκπλαο» ελάληηα ζε θάζε είδνπο
ηξνκνθξαηηθή απεηιή. κσο ηη ζεκαίλεη ε δήισζε απηή; χκθσλα κε ηoλ Σνχξθν
ζχκβνπιν αζθάιεηαο θαη πξψελ ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο Eηδηθψλ Γπλάκεσλ
(Bordo Bereli) Μεηέ Γηαξάξ, ην δηθαίσκα ηεο «λφκηκεο άκπλαο» ζεκαίλεη
δηεμαγσγή επηρείξεζεο πέξαλ ησλ ζπλφξσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ο.Η.Δ.
εκεησηένλ φηη, αξρηθά ν Δξληνγάλ θαη ε ηνπξθηθή ζηξαηησηηθή εγεζία
ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ φξν «θαλφλεο εκπινθήο», ελψ εδψ θαη έλα κήλα
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερψο ν φξνο «δηθαίσκα άκπλαο». χκθσλα κε ηνλ Γηαξάξ ν
φξνο «θαλφλεο εκπινθήο» αθνξά ζε έλα θαζνξηζκέλν πιαίζην ελεξγεηψλ, ελψ ην
«δηθαίσκα άκπλαο» δίδεη ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο επηρεηξήζεσλ ζε κηα επξχηεξε
πεξηνρή. Φπζηθά, απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, ε δνκή ηνπ αληάξηηθνπ πφιεσλ
ηνπ ΡΚΚ δελ έρεη ζεκείν αλαθνξάο κφλν ην ηξαθηλφ έδαθνο ζην φξνο Καληίι, αιιά
έρεη κεηαηνπηζζεί θαη ζηε πξία, αθνχ ζχκθσλα κε εθζέζεηο ησλ ηνπξθηθψλ
ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ην ζηξαηεγείν ηνπ ΡΚΚ, πξν πνιινχ, έρεη
κεηαζηαζκεχζεη ζηε πξία, απ’ φπνπ αθελφο ζρεδηάζζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ
φιεο νη επηρεηξήζεηο ησλ Κνχξδσλ αληαξηψλ ζηηο πφιεηο ηεο λνηηναλαηνιηθήο
Σνπξθίαο, αθεηέξνπ δηαηέζεθε ν εμνπιηζκφο θαη παξαζρέζεθε ε αληίζηνηρε
εθπαίδεπζε θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη πηζαλφ λα δηεμαρζεί
κηα επηρείξεζε πέξαλ ησλ ζπλφξσλ ζην ζπξηαθφ έδαθνο, θάηη πνπ ζα θέξεη ηελ
Άγθπξα αληηκέησπε φρη κφλν κε ηε Ρσζία, αιιά θαη κε ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη
ην Ιζξαήι. (Σνπξθηθή εθεκεξίδα Milliyet, 14-03-2016)
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Δλ ησ κεηαμχ, κηα ελδερφκελε επηρείξεζε ησλ ηνπξθηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ εληφο
ηνπ ζπξηαθνχ εδάθνπο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Άγθπξα κεηά ηελ απφθαζε
ησλ Κνχξδσλ, ζηηο 16-03-2016, λα ελνπνηήζνπλ ηα θνπξδηθά θαληφληα Afrin, Kobani
θαη Cizire ηεο βφξεηαο πξίαο ππφ κηα κνξθή ζπλνκνζπνλδηαθήο κνξθήο.
χκθσλα κε ηελ Άγθπξα, ην ζέκα απηφ δελ αθνξά κφλν ζηε πξία, αιιά έρεη άκεζε
ζρέζε κε ην κέιινλ ηεο Σνπξθίαο γηα ηνπο ηέζζεξεηο ιφγνπο: πξψηνλ, κηα
ζπλνκνζπνλδηαθή δνκή ησλ θνπξδηθψλ θαληνληψλ ππφ ην θίλεκα PYD δεκηνπξγεί ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλέλσζε απηψλ κε ηελ Κνπξδηθή Πεξηθεξεηαθή
Γηνίθεζε ηνπ Βνξείνπ Ιξάθ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θνπξδηθνχ θξάηνπο ζηα λφηηα
ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο (βι. Υάξηε 2). Γεχηεξνλ, ε λέα δηαθνξνπνίεζε ησλ ραξηψλ
ζηε πξία θαη ην Ιξάθ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ηνπξθηθνχ εδάθνπο θαη ηελ
αιιαγή ζπλφξσλ ζηελ πεξηνρή. Σξίηνλ, δελ πξφθεηηαη γηα κηα επθαηξηαθή εμέιημε,
αιιά γηα κηα κεζνδεπκέλε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ηελ επξεία απνδνρή ηεο Κνπξδηθήο
Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο ηνπ Βνξείνπ Ιξάθ, θαζψο επίζεο 31 θνκκάησλ θαη
νξγαλψζεσλ ηεο πξίαο, δεδνκέλνπ φηη, ζην πλέδξην Αλαθήξπμεο ηεο
πλνκνζπνλδηαθήο Γνκήο ζπκκεηείραλ 200 εθπξφζσπνη Κνχξδσλ, Αξάβσλ,
Αζζπξίσλ, Αξκελίσλ, Σνπξθκέλσλ, Σζεξθέδσλ, γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ θαη
νξγαλψζεσλ λενιαίαο. Σέηαξηνλ, ην Ιζξαήι ππνζηεξίδεη κηα ζπλνκνζπνλδηαθή δνκή
ζηε πξία, ελψ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ν Ο.Η.Δ. έρνπλ ηελ άπνςε φηη ην ζέκα
απηφ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επξεία απνδνρή ηνπ ζπξηαθνχ ιανχ, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ ελφηεηα θαη εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο πξίαο. Δηδηθφηεξα, ε αθφινπζε δήισζε
ηνπ Ιζξαειηλνχ ππνπξγνχ Άκπλαο Μνζέ Γηααιφλ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ:
«Θεωξνύκε όηη πξέπεη λα ππάξμεη κηα ζπλνκνζπνλδηαθή δνκή ζηε πξία. Η
εμαζθάιηζε ηεο ελόηεηαο ηεο πξίαο είλαη απιώο κηα επηζπκία. Γηα ην ζέκα απηό
πξέπεη λα ππάξμνπλ θαινπξναίξεηεο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Δάλ ζπδεηεζεί ην
ζέκα ηεο ζπλνκνζπνλδίαο ζηε πξία ζα ππάξμεη έλα Αιανπηζηάλ ππό ηνλ Μπαζάξ
Άζαλη, ν νπνίνο ειέγρεη ην 30% ηεο ρώξαο. Παξόιν πνπ νη Σνύξθνη δελ ζα ραξνύλ,
ζα πξέπεη λα μέξνπλ όηη ππάξρεη έλα Κνπξδηζηάλ. Σόζν ζηε πξία, όζν θαη ζην Ιξάθ
ππάξρνπλ θνπξδηθέο πεξηνρέο. Δπίζεο κπνξεί λα ππάξμεη θαη ην Γξνπδηζηάλ, ην
νπνίν ζα ζπλεξγαζζεί κε ην θαζεζηώο Άζαλη (ζ.ζ. Οη Γξνύδνη είλαη κηα κεηνλόηεηα
ζηηηηθήο πξνέιεπζεο πνπ θαηνηθνύλ ζηε λνηηνδπηηθή πξία).».
Αο ζεκεησζεί αθφκε φηη, ζχκθσλα κε ηνλ έγθξηην Σνχξθν αξζξνγξάθν Καληξί
Γθηνπξζέι, ν Δξληνγάλ πηζηεχεη φηη εθηειεί κηα ζετθή εληνιή πνπ έρεη σο ζηφρν ηε
δεκηνπξγία κηαο ζενζεβνχκελεο γελεάο. (ζ.ζ. Σν ζέκα ηεο ζετθήο εληνιήο απνηειεί
έλα θνηλφ κπζηηθφ θαη ζπδεηείηαη επξχηεξα ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θαη δηπισκαηηθνχο
θχθινπο ηεο Άγθπξαο, ελψ γηα πξψηε θνξά αλαθέξεηαη δεκφζηα απφ έλαλ Σνχξθν
αξζξνγξάθν). Ωζηφζν, θαηά ηνλ Γθηνπξζέι, δελ έρεη θακία ζεκαζία ην ηη πηζηεχεη ν
Δξληνγάλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά ηη πηζηεχεη ε ηνπξθηθή θνηλσλία γηα ην ζέκα απηφ.
Πξνθαλψο, ν ελ ιφγσ αξζξνγξάθνο αλαθέξεηαη ζε κηα θαληαζηφπιεθηε πνιηηηθή
πνπ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή, πξνθεηκέλνπ νη ςεθνθφξνη ηνπ θπβεξλφληνο θφκκαηνο
ΑΚΡ λα πηζηέςνπλ φηη νη εγέηεο ηνπο βξίζθνληαη πην θνληά ζηνλ Αιιάρ απ’ φηη είλαη
απηνί. Άιισζηε, ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθαιχπηνληαη ηα ζηνηρεία κηαο αξρφκελεο
εζσηεξηθήο ξήμεο ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία ε νπνία αλαδεηά κηα λέα ηαπηφηεηα θαη έλα
λέν ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα παξαπέκπνπλ ζε θηιειεχζεξεο αμίεο θαη
αξρέο, ρσξίο φκσο λα παξεθθιίλνπλ απφ ηηο αληηιήςεηο πεξί ηνπξθηζκνχ θαη
εζληθηζκνχ. Μάιηζηα, ε ξήμε απηή πηζαλφλ λα μεπεξάζεη ηηο ζηελά πνιηηηθέο εμειίμεηο
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θαη λα θιηκαθσζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, αλ ην δίδπκν Δξληνγάλ-Νηαβνχηνγινπ, αληί
λα ραξάμεη κηα δηνξζσηηθή πνξεία ζηελ απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, δξνκνινγήζεη
ζηξαηεγηθέο δεκηνπξγίαο κηαο κνλνηππηθήο θνηλσλίαο θαη ζξεζθεπφκελσλ γελεψλ.
Δληζρπηηθφ ηεο εθηίκεζεο απηήο είλαη ε εκθάληζε ελφο λένπ ξεχκαηνο δηαλννπκέλσλ
πνπ αζπάδνληαη ηνλ κνπζνπικαληθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη άξρηζαλ λα έρνπλ ηδηαίηεξε
απήρεζε ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία αθφκε θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θφκκαηνο ηνπ.
εκεησηένλ φηη, ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ δηαλννπκέλσλ απηψλ είλαη λα δηαηεξεζνχλ νη
ζξεζθεπηηθέο αμίεο σο έρνπλ, δηφηη ζεσξνχλ φηη ε επηκνλή ηνπ Σνχξθνπ πξνέδξνπ
ζηελ απηαξρηθή αληίιεςε πεξί ζξεζθείαο θαη ζξεζθεπφκελσλ γελεψλ κέζσ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα επηθέξεη αθξηβψο ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα θαη
ζπγθεθξηκέλα ηε δεκηνπξγία γελεψλ πνπ ζα αληηκάρνληαη ηε ζξεζθεία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν τον Ερντογάν
Οη πξψελ πξέζβεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ Άγθπξα, Μφξηνλ Ακπξάκνβηηδ
(1989-1991) θαη Έξηθ Έληεικαλ (2003-2005) πξνέηξεςαλ ηνλ πξφεδξν Γεκνθξαηίαο
Σαγίπ Δξληνγάλ είηε λα ζπλερίζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο είηε λα παξαηηεζεί,
πξνεηδνπνηψληαο φηη ζην εγγχο κέιινλ ε Σνπξθία ζα αληηκεησπίζεη κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο ηεο. πγθεθξηκέλα, ζε άξζξν ηεο Washington Post/10-032016 πνπ αλαδεκνζηεχζεθε απφ ηα ηνπξθηθά ΜΜΔ αλαγξάθεθαλ ηα εμήο: «Όηαλ ν
Δξληνγάλ θαη ην θόκκα ΑΚΡ αλήιζαλ ζηελ εμνπζία ην 2003, ελδπλακώζεθε ε
νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο θαη βειηηώζεθαλ νη ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο. Δπίζεο,
ην ΑΚΡ επεδίωμε ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ επξωπαϊθή έλωζε, έδωζε έλα ηέινο
ζηελ θπξηαξρία ηνπ ζηξαηνύ ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο απνθάζεηο ηεο πνιηηηθήο
εμνπζίαο, θαζώο επίζεο πξνζπάζεζε λα βξεζεί κηα καθξνπξόζεζκε εηξεληθή ιύζε
ζην θνπξδηθό πξόβιεκα. Ωζηόζν, ε ζεκεξηλή Σνπξθία παξνπζηάδεη κηα εηθόλα πνιύ
απνζαξξπληηθή. Ο Δξληνγάλ έρεη επηιέμεη ηελ νδό ηνπ απηαξρηζκνύ, ε νηθνλνκία
βξίζθεηαη ζε ύθεζε θαη ζηε ρώξα δηεμάγεηαη έλαο εκθύιηνο πόιεκνο. Πξνθαλώο, ε
δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα αλζίζεη ππό ηνλ Δξληνγάλ ηώξα. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ
αξρηθά ππνζρέζεθε ην ΑΚΡ έρνπλ δώζεη ηε ζέζε ηνπο ζε ζπζηεκαηηθέο παξαβηάζεηο
ηωλ αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ θαη ηωλ λνκίκωλ δηθαηωκάηωλ. Γεθάδεο ρηιηάδεο παηδηά,
ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη απηά ηωλ ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήηωλ, έρνπλ βίαηα ζηαιεί
ζηα ηζιακηθά ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ππνρξεωηηθά ηελ ηζιακηθή
ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε. Σώξα, θαζώο ν Δξληνγάλ επηδηώθεη λα αιιάμεη ην ηνπξθηθό
ύληαγκα θαη λα εδξαηώζεη ηελ εμνπζία ηνπ ωο πξόεδξνο, νη θαηαρξήζεηο απηέο θαηά
πάζα πηζαλόηεηα ζα γίλνπλ ν θαλόλαο. Αθόκε ρεηξόηεξα, ελώ πνιινί ήιπηδαλ όηη ε
Σνπξθία ήηαλ ζηα πξόζπξα ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ΡΚΚ, ην πεξαζκέλν
έηνο θαηέξξεπζαλ νη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ ηνπ AKΡ θαη ηνπ Δξγαηηθνύ Κόκκαηνο
ηνπ Κνπξδηζηάλ (PKK) θαη ζηε ζπλέρεηα αλαδωππξώζεθαλ νη ζηξαηηωηηθέο
ζπγθξνύζεηο. Σν PKK είλαη κηα ηξνκνθξαηηθή νκάδα κε ηζηνξηθό βίαο, ην νπνίν δελ ην
θαζηζηά ηδαληθό εηαίξν γηα κηα εηξελεπηηθή δηαδηθαζία. Ωζηόζν, ν ηνπξθηθόο ιαόο,
δηθαηνύηαη λα ζεωξεί ηελ θπβέξλεζή ηνπ ωο ππόινγν γηα ηελ απνηπρία ηωλ
δηαπξαγκαηεύζεωλ. Σώξα, Σνύξθνη ζηξαηηωηηθνί θαη άκαρνη ζπλερίδνπλ λα πεζαίλνπλ
από ηελ έμαξζε ηωλ ζπγθξνύζεωλ, ελώ ε θπβέξλεζε δελ έρεη θαλέλα ξεαιηζηηθό
ζρέδην γηα ηε δηαθνπή ηωλ ζπγθξνύζεωλ ή ηε λίθε ηνπ ΡΚΚ. Η θξηθηή βνκβηζηηθή
επίζεζε ζηελ Άγθπξα ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 2016, πξαγκαηνπνηήζεθε από κηα θαηξία
ηνπ ΡΚΚ θαη πξνκελύεη ηελ πεξαηηέξω εμάπιωζε ηεο βίαο πνπ ζα κπνξνύζε λα ξίμεη
7

ηελ Σνπξθία ζε έλα εκθύιην πόιεκν παξόκνην κε απηόλ πνπ απνδεθάηηζε ηε ρώξα
ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 80. Μάιηζηα, νη πξόζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Σνπξθία θέξλνπλ
ζηε κλήκε ηα ηξνκνθξαηηθά ζηεξεόηππα θαη ηηο ζθνηεηλέο πεξηόδνπο ηνπ
νινθιεξωηηζκνύ ζηνλ 20ν αηώλα. Μεηά ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ εμνπιηζκό πνπ
παξείρε ζηηο εμηξεκηζηηθέο νκάδεο ηεο ζπξηαθήο ζύγθξνπζεο, ε Σνπξθία ηώξα βηώλεη
κηα πξαγκαηηθή απεηιή από απηήλ ηελ ηξνκνθξαηία, ηελ νπνία βνήζεζε λα
αλαδωππξώζεη ηε θωηηά. Οη βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε θαη ηελ
Άγθπξα έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζπγθινληζηηθέο ζθελέο ζθαγήο. Δπίζεο, ε Σνπξθία
αθόκε ζπλερίδεη λα επηκέλεη όηη, νη ζπξηαθέο θνπξδηθέο νκάδεο απνηεινύλ ηε
κεγαιύηεξε απεηιή ζηε πξία θαη όρη ην «Ιζιακηθό Κξάηνο» ή ε Jabhat al-Nusra. Οη
επηπηώζεηο ηνπ ελ ιόγω απηαξρηζκνύ θαη αζηάζεηαο επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ
ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ηεο Σνπξθίαο θαη ηξνκάδνπλ ηνπο μέλνπο επελδπηέο, κε
απνηέιεζκα πνιινί νηθνλνκνιόγνη λα αλεζπρνύλ γηα ην κέιινλ ηεο ηνπξθηθήο
νηθνλνκίαο. πλερίδνπκε λα πηζηεύνπκε όηη κηα ηζρπξή, ζηαζεξή θαη δεκνθξαηηθή
Σνπξθία είλαη εθηθηή θαη απαξαίηεηε. Αιιά απηό απαηηεί κηα θπβέξλεζε πνπ ζα
δεζκεπζεί ζε απηνύο ηνπο ζηόρνπο θαη ζα έρεη ηελ πξόζεζε γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.
Δάλ ν Δξληνγάλ εμαθνινπζεί λα ζέιεη έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα ηε ρώξα ηνπ, ζα
πξέπεη είηε λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο, είηε λα παξαηηεζεί.»
Η απάληεζε ηεο Άγθπξαο ζηηο ελ ιφγσ δειψζεηο ησλ Ακεξηθάλσλ πξέζβεσλ
δφζεθε: Αξρηθά απφ ηνλ εθπξφζσπν ηχπνπ ηεο πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο Ικπξαήκ
Καιίλ, ν νπνίνο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ ζην twitter έγξαςε ην εμήο: «Οη δύν πξώελ
πξέζβεηο ηωλ Ηλωκέλωλ Πνιηηεηώλ δήιωζαλ όηη ν Δξληνγάλ πξέπεη λα παξαηηεζεί,
ζεωξώληαο όηη είλαη άξρνληεο κηαο απνηθίαο. Κύξηνη, έρεη παξέιζεη ε επνρή πνπ
δίλαηε δηαηαγέο ζηελ Σνπξθία.». Καη αθνινχζσο, ζηηο 12-03-2016, απφ ηνλ Σαγίπ
Δξληνγάλ, ν νπνίνο ζε νκηιία ηνπ θαηά ηελ ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ απφ ην
Ίδξπκα Θξεζθεπηηθψλ Τπνζέζεσλ Σνπξθίαο δήισζε ηα εμήο: «ηνλ πνιηηηζκό καο
δελ ππάξρεη ρώξνο γηα ην Ιζιακηθό Κξάηνο, ηε Boko Haram, ην ΡΚΚ, ην θνπξδηθό
θίλεκα PYD ηεο πξίαο θαη ηνλ έλνπιν βξαρίνλα YPG ηνπ ΡΤD. Η Σνπξθία ζα
ζπλερίζεη λα αγωλίδεηαη ηόζν ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, όζν ελαληίνλ όζωλ
πξνζπαζνύλ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο κνπζνπικάλνπο ωο ηξνκνθξάηεο θαη ηνλ
ηζιακηθό θόζκν ωο πεγή ηξνκνθξαηίαο, δνινθνληώλ θαη ζπγθξνύζεωλ.». Δπίζεο, ν
Σνχξθνο πξφεδξνο πξφζζεζε φηη, δελ ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ Κνπ Κινπμ Κιαλ θαη ην
νινθαχησκα. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, νη αθφινπζεο δειψζεηο ηνπ Δξληνγάλ ζε νκηιία
ηνπ, ζηηο 18-03-2016, θαηά ηε δηάξθεηα εθδήισζεο γηα ηε Μάρε ηεο Καιιίπνιεο,
απνθηνχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δηφηη απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηέζζεξεηο εκέξεο
πξηλ ηηο θνληθέο επηζέζεηο ηνπ «Ιζιακηθνχ Κξάηνπο» ζην αεξνδξφκην θαη ην κεηξφ
ζηηο Βξπμέιεο: «Σν Βέιγην, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμύ όιωλ ηωλ ρωξώλ ηεο
επξωπαϊθήο έλωζεο πνπ αλαθήξπμαλ ωο ηξνκνθξαηηθή νξγάλωζε ην ΡΚΚ, επηηξέπεη
ζε απηήλ ηε δηαζπαζηηθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλωζε λα ζηήζεη ζθελή πίζω από ην
θηήξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ύλνδνο ζηηο Βξπμέιιεο (18-03-2016), θαζώο επίζεο
λα ζεθώζεη θαη λα θπκαηίζεη ην θνπξέιη ηνπ (ζ.ζ. ελλνεί ηε ζεκαία ηνπ ΡΚΚ). Απηό
είλαη άηηκν θαη ππνθξηηηθό. Απηνί ζπκπεξηθέξνληαη κε δηρνγλωκία. Πνηόλ εμαπαηάηε;
Γίλεηε έληηκνη θαη κελ είζηε ππνθξηηέο. Απέλαληη ζαο δελ ππάξρεη κηα Σνπξθία θαη έλα
ηνπξθηθό έζλνο πνπ ζα εμαπαηεζεί. Απηό λα ην γλωξίδεηε. Απηό ζεκαίλεη παξάδνζε
ζηελ ηξνκνθξαηία. Απηνί παξαδόζεθαλ ζηελ ηξνκνθξαηία. Δθηξέθεηε έλα θίδη ζην
ρωξηό ζαο, ην νπνίν κπνξεί λα ζαο δαγθώζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Όηαλ νη ίδηεο
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βόκβεο ζα αξρίζνπλ λα εθξήγλπληαη ζηηο δηθέο ζαο πόιεηο, ηόηε ζα θαηαιάβεηε πωο
λνηώζνπκε εκείο. Αιιά ηόηε ζα είλαη πνιύ αξγά γηα νηηδήπνηε.».
Τπφ ην πξίζκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ δειψζεσλ ηνπ Μφξηνλ Ακπξάκνβηηδ θαη
Έξηθ Έληεικαλ, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλέο φηη, ν Σαγίπ Δξληνγάλ δεκηνπξγεί
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηα ακεξηθαληθά ζπκθέξνληα ζηε Μέζε Αλαηνιή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ίδξπζεο Κνπξδηθνχ Κξάηνπο. Δπίζεο, ε ζπνπδαηφηεηα
ησλ δειψζεσλ απηψλ εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο, φηη απηέο έγηλαλ απφ δχν Ακεξηθαλνχο
πξψελ δηπισκάηεο, εθ ησλ νπνίσλ: ν έλαο (Ακπξάκνβηηδ), δηαβιέπνληαο ηα εγεηηθά
πξνζφληα ηνπ Δξληνγάλ είρε πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο θαλεξέο θαη κπζηηθέο
ζπλαληήζεηο καδί ηνπ πξηλ αθφκε απηφο εθιεγεί δήκαξρνο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Καη ν
άιινο (Έληεικαλ) δηεηέιεζε πξέζβεο ζηελ Άγθπξα, ηελ πξψηε θνηλνβνπιεπηηθή
πεξίνδν πνπ ην θφκκα ΑΚΡ είρε αλαιάβεη ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο,
αλαηξέπνληαο ην ηφηε πθηζηάκελν πνιηηηθν-ζηξαηησηηθφ θαηεζηεκέλν.
Γηα ην ζέκα απηφ, παξαηίζεληαη αθνινχζσο δχν απνζπάζκαηα ηνπ βηβιίνπ:
Απνθαιχπηνληαο ηνλ Σνπξθηθφ Λαβχξηλζν-Ιζιάκ θαη Πνιηηηθή ζηελ Σνπξθία, ζει.
72,73 θαη 273, Υξ. Μελάγηαο. Δηδηθφηεξα:
Σν πξψην αθνξά ζε δεκνζίεπκα ηνπ ηνπξθηθνχ πεξηνδηθνχ Aydınlık/02-05-2010 κε
ηίηιν: Οη επηά Ακεξηθαλνί πνπ θαζνδεγνύλ ηνλ Σαγίπ (Δξληνγάλ). ε πεξίπησζε πνπ
ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία, ζην δεκνζίεπκα πνπ αθνινπζεί, είλαη αθξηβή, δεδνκέλνπ
φηη ην Aydınlık ζηήξημε ην ζηξαηησηηθφ θαηεζηεκέλν, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζνβαξφο
πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ Σνπξθία.
«…..Ο Morton Abramowitz, o Henri j. Barkey, o Philip Gordon, o David Phillips, o
Alan O. Makovsky, o Ian O. Lesser, o F. Stephen Larrabee… Όινη ηνπο
πξαγκαηνπνηνύλ ζπρλέο θαη άηππεο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Abdullah Gül θαη ηνλ Tayyip
Erdoğan…. Η ελ ιόγω (ακεξηθαληθή) νκάδα έρεη απνζηνιή λα θαζνδεγήζεη ηελ
πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο…. Οη επηρεηξήζεηο (ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο) ελαληίνλ ηνπ
ζηξαηνύ, ηα δηάθνξα αλνίγκαηα, ην παθέην ηωλ ζπληαγκαηηθώλ κέηξωλ θαη ε
κεηαξξύζκηζε ζηε δηθαηνζύλε απνηεινύλ κέξνο ηνπ νδηθνύ ράξηε ηεο νκάδαο απηήο
πνπ έβαιε κπξνζηά ηνλ Tayyip Erdoğan θαη ηνλ Abdullah Gül γηα λα ηνλ
πινπνηήζεη….. Οη ελ ιόγω Ακεξηθαλνί έξρνληαη ζπρλά ζηελ Σνπξθία. Η δηαρείξηζε ηεο
θαηάζηαζεο δελ γίλεηαη κε απηόκαην πηιόην αιιά κε απεπζείαο ζπλαληήζεηο. Έξρνληαη
αεξνπνξηθώο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αεξνπνξηθή βάζε ηνπ Incirlik θαη αθνύ
νινθιεξώζνπλ ην έξγν ηνπο ζηελ Σνπξθία κε ηνλ ίδην ηξόπν επηζηξέθνπλ ζηε ρώξα
ηνπο…. Όινη ηνπο είλαη ελήκεξνη από ηελ πην κηθξή έωο θαη ηελ πην κεγάιε
ιεπηνκέξεηα ηωλ ζεκάηωλ ηεο εζωηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο… O Morton
Abramowitz ζεωξείηαη ν άλζξωπνο θιεηδί πνπ εμαζθάιηζε ώζηε, ν Erdoğan από
πξόεδξνο ηεο λνκαξρηαθήο επηηξνπήο (Κωλζηαληηλνύπνιεο) ηνπ θόκκαηνο
Δπεκεξίαο πνπ αλήθε, λα γίλεη πξωζππνπξγόο…. Από παιηά, ν πξώελ ζύκβνπινο
(ηνπ Erdoğan) θαη λπλ ππνπξγόο Δμωηεξηθώλ Ahmet Davutoğlu ζπλεξγάδεηαη κε
απηήλ ηελ νκάδα…. Η εγεηηθή νκάδα ηωλ ζπκβνύιωλ ηνπ Tayyip Erdoğan, όπωο ν
Ömer Çelik, o Egemen Bağış, o Hakan Fidan (δηνηθεηήο ηεο ΜΙΣ), θαζώο επίζεο νη
Önder Aytaç, Emre Uslu θαη Zühtü Arslan πνπ θαζνδεγνύλ ηελ Αθαδεκία ηεο
Αζηπλνκίαο, απνηεινύλ ηα πινθάκηα ηεο ακεξηθαληθήο νκάδαο ζηελ Σνπξθία…. ην
παξειζόλ κεξηθνί μέλνη, εηδηθά Ακεξηθαλνί, ππήξμαλ ζύκβνπινη Σνύξθωλ
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πξωζππνπξγώλ. Τπελζπκίδεηαη όηη, νη Jay Kriegel θαη David Barchard πνπ αλήθαλ
ζηελ CIA ππήξμαλ ζύκβνπινη ηεο Çiller.»
Καη ην δεχηεξν απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζην ελδερφκελν ηνπξθηθήο άξλεζεο γηα ηε
ζπλέρηζε ηνπ ζρεδίνπ «Μεγάιν Κνπξδηζηάλ», ε νπνία απνηππψλεηαη κε ηδηαίηεξα
απνθαιππηηθφ ηξφπν ζε αλαθνξά ηνπ Henri J. Barkey ζηηο 31-08-2010, φπνπ
εκκέζσο απεηιείηαη ε Σνπξθία κε εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. πγθεθξηκέλα
αλαγξάθνληαη ηα εμήο:
 Σν ΡΚΚ, ζε ζχγθξηζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 έρεη απνθηήζεη πνιχ κεγάιε
δχλακε.
 Οη Κνχξδνη εγέηεο νξγαλψλνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπο κε ηζρπξέο δπλάκεηο θαη
απνθαζηζηηθφηεηα.
 Οη Κνχξδνη θαηνηθνχλ ζε φιε ηελ ηνπξθηθή επηθξάηεηα. Ωο εθ ηνχηνπ κηα εμέγεξζε
ηνπο δελ ζα πεξηνξηζζεί κφλν ζε κηα πεξηνρή.
 Η ηνπξθηθή θπβέξλεζε δελ επέδεημε απνθαζηζηηθφηεηα γηα ην θνπξδηθφ άλνηγκα
θαη εζηηάζζεθε κφλν ζηα ζηξαηησηηθά κέηξα.
 Οη Κνχξδνη επηζπκνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο, εληαγκέλνη ζε έλα ηζρπξφ θξάηνο πνπ
ζα αλαγλσξίδεηαη ε εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα, ζα επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε
γιψζζα ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνληαη ηα πνιηηηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.
 Η Σνπξθία βαδίδεη αξγά πξνο κηα ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε θαη δελ πξνβαίλεη ζε
θακία ελέξγεηα γηα ηελ απνηξνπή ηεο. Έζησ θαη έλα κηθξφ αηπρέο πεξηζηαηηθφ, ζα
γίλεη ε αηηία γηα ηε δεκηνπξγία ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ ζηελ
Σνπξθία, ε νπνία ζα θέξεη ηα πάλσ-θάησ ζηε ρψξα.
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