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Λίγοπριν την τουρκική επίθεση στη βόρεια Συρία η γερμανική κυβέρνηση είχε έρθει σε επικοινωνία
με την Άγκυρα. Μετά από ερώτηση της Deutsche Welle πριν από την έναρξη της τουρκικής
επίθεσης, o Κρίστοφερ Μπούργκερ, εκπρόσωπος του γερμανικού υπ. Εξωτερικών ανέφερε: "Ως
γερμανική κυβέρνηση έχουμε επανειλημμένως καλέσει την τουρκική κυβέρνηση να απόσχει από
μια στρατιωτική επέμβαση στη βόρεια Συρία. Κι αυτό διότι φοβόμαστε ότι μια τέτοια επέμβαση
απειλεί την περιοχή με περαιτέρω αποσταθεροποίηση, με ενίσχυση του Ισλαμικού Κράτους και θα
μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες που θα οδηγούσαν σε νέα προσφυγικά ρεύματα". Μετά την
έναρξη των τουρκικών επιχειρήσεων ο ίδιος ο γερμανός υπ. Εξωτερικών Χάικο Μάας έγινε πιο
συγκεκριμένος: "Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει την επίθεσή της και να επιδιώξει με ειρηνικά
μέσα τα συμφέροντά της για την ασφάλεια".
Η ιδιαίτερη σχέση με τους Κούρδους του βορείου Ιράκ
Στομεταξύ, στο γειτονικό Ιράκ οι δυνάμεις της κουρδικής πολιτοφυλακής, ήδη πριν κάποια χρόνια
ξεκίνησαν τον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού Κράτους με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της
Γερμανίας. Πλέον όμως, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και την έναρξη
της τουρκικής επίθεσης, οι Κούρδοι στην περιοχή φαντάζουν μόνοι. Ο πρόεδρος των κουρδικών
κοινοτήτων Γερμανίας Μεχμέτ Τανριβέρντι καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να αναλάβει ταχεία
δράση. Σε συνέντευξή του προς τη DW τάσσεται υπέρ της διακοπής της προμήθειας όπλων στην
Τουρκία και θεωρεί ότι η γερμανική κυβέρνηση θα μπορούσε ενδεχομένως να απειλήσει τον
Ερνταγάν ότι θα αμφισβητήσει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.
Απότην πλευρά της η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ ήδη την
περασμένη Τρίτη υποσχέθηκε περαιτέρω στήριξη στους Κούρδους του βορείου Ιράκ. Σύμφωνα με
την υπουργό Άμυνας ο γερμανικός στρατός (Βundeswehr) θα πρέπει να συνεχίσει την υποστήριξη
των κουρδικών επιχειρήσεων στο βόρειο Ιράκ, όπως και την εκπαίδευση των Κούρδων μαχητών
στο Ερμπίλ. Όταν μάλιστα επισκέφθηκε πρόσφατα Γερμανούς στρατιώτες που βρίσκονται στο
Ιράκ, τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της γερμανικής αποστολής στην περιοχή, η οποία λήγει
κανονικά τον Οκτώβριο, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η γερμανική Βουλή.
Κούρδοι Πεσμεργκά και Ισλαμικό Κράτος
Ηγερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει τον αγώνα των Κούρδων εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στο

βόρειο Ιράκ από το 2014, ενώ στη Συρία ο γερμανικός στρατός δεν έχει στείλει χερσαίες δυνάμεις.
Στο βόρειο Ιράκ πάντως η Γερμανία υποστηρίζει του Κούρδους Πεσμεργκά που μάχονται κατά του
Ισλαμικού Κράτους προσφέροντάς τους εκπαίδευση. Οι Πεσμεργκά είναι άλλωστε η ισχυρότερη
δύναμη στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Επίσης η γερμανική κυβέρνηση
προσέφερε και όπλα στους Κούρδους Πεσμεργκά, κάτι που ήταν ανέκαθεν αγκάθι στις σχέσεις με
την Τουρκία. Σύμφωνα με το Spiegel η αξία των εν λόγω εξοπλισμών ανέρχεται στα 70 εκατομ.
ευρώ. Επιπρόσθετα η γερμανική κυβέρνηση προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια σε αμάχους και
κυρίως πρόσφυγες από το κουρδικό τμήμα του Ιράκ.
Οι γερμανικοί φόβοι
Τηνίδια ώρα στη Γερμανία πληθαίνουν οι πορείες διαμαρτυρίας Κούρδων κατά της τουρκικής
επίθεσης στη βόρεια Συρία. Εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι ζουν στη Γερμανία και πολλοί
υποστηρίζουν τους μαχητές του YPG στη βόρεια Συρία. Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες
φοβούνται ότι οι πορείες θα μπορούσαν να διευρυνθούν και να λειτουργήσουν ως σύμβολο του
απαγορευμένου σε όλη την Ευρώπη PKK. Σε συνέντευξή του μάλιστα στη DW o εκπρόσωπος της
Χριστιανικής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούργκεν Χαρντ, καλεί τους Κούρδους της
Γερμανίας σε ειρηνικές πορείες και αποτροπή της βίας. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη φόβος στη
Γερμανία.
Τιθα συμβεί αν η κατάσταση στα εδάφη που ελέγχουν μέχρι τώρα Κούρδοι στη βόρεια Συρία γίνει
ανεξέλεγκτη και οι φυλακές, στις οποίες κρατούνται περίπου 12.000 μαχητές του Ισλαμικού
Κράτους, μείνουν αφύλακτες; Σύμφωνα με γερμανικές εκτιμήσεις πάνω από 100 μέλη του ISIS
είναι Γερμανοί πολίτες και θα μπορούσαν να διαφύγουν πίσω στην πατρίδα τους. Από την άλλη
πλευρά ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν εκατοντάδες
χιλιάδες νέοι πρόσφυγες από την τουρκική επίθεση στη βόρεια Συρία. Δεν αποκλείεται πολλοί να
κινηθούν προς το κουρδικό τμήμα του Ιράκ αλλά και στην Ευρώπη.
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