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Στη σκιά της διαφωνίας για το κουρδικό και τους S- 400 και με επιθετική ατζέντα συναντάται
σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών,
Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα ο T. Ερντογάν μεταβαίνοντας στις ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι πρώτο
θέμα θα είναι η έκδοση του Γκιουλέν αλλά και του Μαζλούμ Κομπάνι, του Κούρδου ηγέτη του ΥPG
στην Συρία.
Φυσικάη Άγκυρα γνωρίζει ότι αυτά είναι από δύσκολο έως αδύνατο να ικανοποιηθούν, αλλά στη
διαπραγμάτευση ευελπιστεί να αποτελέσουν καταλύτη για μια συμφωνία τουλάχιστον στα
εξοπλιστικά αλλά και την πλήρη συμμόρφωση των κουρδικών σωμάτων YPG και ΡΥD με τις
συμφωνίες που συνήψε η Άγκυρα με ΗΠΑ και Ρωσία για να αποσυρθούν τελείως από τη ζώνη
ασφαλείας βάθους 32 χιλιομέτρων.

Δύσκοληεξίσωση

ΟTαγίπ Ερντογάν, αναχωρώντας για την Ουάσιγκτον, τόνισε ότι ούτε οι ΗΠΑ αλλά ούτε και η
Ρωσία δεν κατάφεραν την πλήρη απόσυρση των δυνάμεων των Κούρδων από την περιοχή της
βόρειας Συρίας. Όσο για την αγορά των S-400, που φαίνεται να είναι ένα αγκάθι και για τον ίδιο
τον Τραμπ, ο οποίος πιέζεται στο εσωτερικό για κυρώσεις προς την Τουρκία, η προσπάθεια της
Άγκυρας θα είναι να εξασφαλίσει μια υπόσχεση για αγορά των Patriot αλλά και τη συνέχιση του
προγράμματος των F-35. Ο Ντ. Τραμπ έχει πει ότι η άρνηση για πώληση των Patriot από την
κυβέρνηση Ομπάμα έσπρωξε την Τουρκία στην Αγορά των S-400.
Μάλιστακυκλοφορεί ανεπιβεβαίωτη πληροφορία για νέα επιστολή του Λευκού Οίκου που προτείνει
έναντι του παροπλισμού των S-400 πριν ακόμη ενεργοποιηθούν, συμφωνία οριστικής αναστολής
των κυρώσεων και πώληση των Patriot μαζί με τα F-35. Δύσκολη εξίσωση, αν σκεφθεί κανείς ότι
χθες ο Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε τις ΗΠΑ ότι επιθυμούν να διαμελίσουν την Συρία
εξασφαλίζοντας τις περιοχές με τα πετρέλαια στους Κούρδους. Αυτό όμως εξοργίζει και την
Άγκυρα, η οποία δεν θέλει καν να ακούσει για κουρδική αυτοδιοίκηση και εντός της Συρίας.
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