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ABD’nin plan Trkiye-Suriye sava
ANALZ ABD’nin plan Trkiye-Suriye sava

Aran Haber Agency: Siyasilerimiz, yaptrdklar anketlerle Zeytin Dal Harekt’nn 15 Temmuz gibi oylarn
artrdyla avunadursun, Suriye’de iler, zellikle de Trkiye iin her geen gn daha da karmak ve riskli hale
gelmeye balad. ABD, Irak hkmetini kontrol altnda tutabildii iin, kuzeydeki Barzani ynetimine bamszlk
kapsn amad. Pemerge ynetiminin Irak’a bal zerk bir ynetim halinde kalmas ABD’nin imdilik karna…
Fakat ayn durumu Suriye iin syleyemeyiz. Suriye’de ABD’nin varlna, sler kurmasna kar kan, ABD’yi
igalci olarak tanmlayan bir Esad ynetimi var. Bu sebeple ABD, Mart 2011’den bu yana elde ettii
kazanmlarn koruyabilmek iin Suriye’nin kuzeyinde zerk bir yap deil, Suriye devletinden bamsz bir yap
istiyor. ABD’nin mevcut durumda PKK’nn Suriye kolu olan YPG’den vazgemesi asla mmkn gzkmyor.
nk ABD’nin Suriye’de varlk gerekesi ve klf YPG… Durum bu olunca, ABD Savunma Bakan Jim Mattis’in,
“Trkiye ile kurtarlm blgelerin kontrolnn o blgelerin yerellerine braklmas gerektii konusunda hemfikiriz”
ifadesi havada kalyor. nk ABD “yerel halk” olarak YPG’yi kastederken, Trkiye YPG’yi yerel halk olarak
deil, terr rgt olarak kabul ediyor. Yani ortada bir hemfikirlik yok, olmas mmkn de deil... ABD’nin en
nemli zellii yolda engel olarak bir ta grd zaman onu paralamakla zaman kaybetmiyor, etrafn dolanyor.
Bu konuda da, Ankara kulislerinde Trkiye’nin PKK konusundaki duruunun, ABD’nin Suriye’deki varlna
engel olmamas iin; ABD’nin, terr rgtn isim deitirerek siyasi bir srecin iine sokmaya alt syleniyor. Bylece
PKK grnte tasfiye edilecek ama karmza yerel halkn gvenlik gc olarak kacak. Hatta hatrlarsanz, ABD
Dileri Bakan Tillerson’n alay edercesine syledii bir ifade vard, “YPG ile PKK’y savatralm” diye…
Kulislerde bu ifadenin byle bir plana hazrlk mahiyetinde olduu syleniyor. Irak’ta bu proje tutmu ve
PKK’nn st dzey militanlar, pemerge ordusunda komutan dzeyinde grevler almlard. Buna ramen
siyasilerimiz o dnemlerde Barzani ynetimiyle scak ilikilere devam etmilerdi. Demek ki Irak’ta tutan
benzer bir plan Suriye iin de dnyorlar. Grdnz gibi, ABD Trkiye’nin hassasiyetlerini dikkate alp
yanllarndan dnmeyi deil, Trkiye’yi yeniden kandrmann hesaplarn yapyor. Ve ABD bunu yapmak
zorunda, nk Prof. Dr. Haydar Ba’n yllar nce ifade ettii gibi, bu corafyay kendisine vatan olarak seti ve
bunun admlarn atyor. Bir taraftan blp, paralayp igal etmeye devam ediyor, dier taraftan da burada kalc
olmak iin gerekeler, bahaneler retiyor. Gelelim Rusya ve Esad ynetiminin yaklamna… Yazm yazdm
sralarda, Suriye devlet televizyonu el hsaniye’nin haberine gre, Halk Gleri’nin (hkmet yanls milis gleri)
Afrin ilesine girecei ifade ediliyordu. YPG’lilerin yapt aklamalarda, Esad ynetiminin YPG’lilerle anlama
yapt iddia ediliyordu. Gerekten byle bir anlama var m, bu iddalar doru mu bilinmez, bunu zaman
gsterir. Hatta Trk ordusu Afrin’e girmesin diye bir ABD-YPG taktii de olabilir. Yetkililerimizin, Rus ve
Suriyeli yetkililerden bu konuda resmi bilgi almas gerekir. Ki sahada herhangi bir riskle karlalmasn.
Dileri Bakan Mevlt avuolu bu haberlerle ilgili olarak, “Eer rejim buraya PKK’y temizlemek iin girerse
problem yok. PKK’y korumak iin giriyorsa Trk askerini kimse durduramaz" dedi. Sahada beklenmedik
ve kritik bir durumla kar karyayz. ABD’nin bandan beri (Mart 2011) niyeti Trkiye ile Suriye’nin
savamasyd. Acaba, YPG zerinden bir plan kurarak Afrin’de bunun gereklemesi iin mi urayor? Neticede
ABD, YPG zerinden, Esad ynetiminin “hayr” diyemeyecei bir teklif gtrm olabilir, “Buray Trk askeri
alacana, gelin size verelim” demi olabilir. Zaten Afrin’i kaybedeceklerdi, bari bu Trkiye-Suriye savana
zemin hazrlasn plan yapm olabilirler. ok dikkatli olmamz lazm. Trkiye ile Suriye savarsa, bu ABD’nin
karna, bu kaos iinde kimse ABD’nin Suriye’deki askeri varln sorgulayamaz. Ayrca Trkiye’nin dikkatini
sahadaki mttefiki olan YPG’den alp, Suriye ordusuna evirmi olur. yle bir zemindeyiz ki, her trl
provokasyona ak… Terrle mcadele derken, bir anda kendimizi byk savan iinde bulabiliriz. Unutmayalm,
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Suriye yalnz deil, arkasnda Rusya, ran ve in var. Nasihat almyorsunuz ama biz yine tekrar edelim.
Trkiye Prof Dr. Haydar Ba’n u ksa vadeli zmlerini ilk planda acilen hayata geirmelidir: * Blgede yaanan
sorunlar blge lkeleriyle ibirlii halinde zmeliyiz. * D politikamz lkemiz ve topraklarmz zerinde hesab
.olmayanlarla gelitirmeliyiz. sterseniz inadnza devam edin ve olacaklar grn
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