Fırat’ın Doğusu
Hazırlıklar ve söylemler operasyonun yaklaştığını gösteren önemli belirtiler.Her geçen günün
ülkemiz aleyhine işlediği, terör örgütünün ABD desteği ile devlet olma yolunda kapasitesini her
geçen gün arttırdığı, üstelik bunu sözde müttefik ve stratejik ortağımız ABD’nin her türlü
girişimimize karşılık adeta gözümüzün için bakarak yapması fazla bir seçenek bırakmıyor bize.
Dünyanın tam olmasa da Henry Kissinger’in deyişi ile en büyük yarım hegemonik gücü ile karşı
karşıyayız.ABD bir cambaz gibi ipte oynamaya devam ediyor.Bizi de birlikte oynatmaya
çalışıyor.Menbiç süreci ve Akçakale’de kurulan Müşterek Karargah kapsamında ki faaliyetler
bunu bir parçası.ABD ile ortak her türlü devriye veya çalışma zaman kaybı bizim için.
Suriye Demokratik Güçleri adı altında teşkil edilmiş PKK ağırlıklı Proje Terör Örgütü
büyütülmeye,geliştirilmeye ve Suriye anayasa komisyonu çalışmaları sırasında masaya
yumruğunu vuracak,istediklerini alacak bir konuma getirilmeye çalışılıyor.Suriye topraklarının
yaklaşık %30’nu kontrol altında tutan ABD; Rusya, Türkiye ve İran’a karşı maşa olarak
kullanacağı sert güç oluşturmaya ve kendi kuvvetlerini kullanmadan,düşük maliyetle Rusya’yı
dengelemeye, Çin’in tek kuşak tek yol projesinin bu bölgedeki ayağına darbe vurmayı ve İran’ın
bölgedeki faaliyetlerini dizginlemeyi,elbette sadık dostu İsrail’in güvenliğini ve ileride sözde
büyük İsrail’in oluşturulması için gerekli şartları sağlamayı amaçlıyor.
Fırat’ın doğusu aynı zamanda ABD’nin sözde Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)’nin önemli bir
ayağını oluşturuyor. Direnmesinin ve bir terör örgütüne karşılık güçlü bir müttefikini karşısına
alacak kadar gözünün kararmasının nedeni de bu. Bu proje için Arap Baharı ile tam istediği
sonuca ulaşamayınca vekil güçler aracılığı ile sert güç kullanarak BOP’un temellerini atmaya
çabalıyor. Bölgede bir terör örgütüne bu denli yatırım yapmasının başka nedeni olamaz.Eğer
bunda başarılı olması ve kendi kontrolünde bağımsız veya Suriye bütünlüğü içinde
oluşturmaya çabaladığı bu terör yapılanmasını resmiyete dökmesinin, Kuzey Irak Bölgesel Kürt
Yönetiminin bağımsızlık istemini tetikleyebileceğini ve hatta İran ve Pakistan sınırında her iki
ülke topraklarında yer alan, BOP’un diğer önemli ayaklarından bir olan Belucistan bölgesinde
son zamanlarda güvenlik güçlerine yönelik artan saldırıların yine özerklik veya bağımsızlık
amacıyla daha da şiddetleneceğini söyleyebiliriz. Sözde Kürdistan devleti oluşturmanın son
ayağı ise Türkiye malum.Ancak bunda başarı sağlayamıyor şimdilik.Yurt içi ve dışında aralıksız
sürdürülen operasyonlar,örgüt üzerinde sağlanan baskı ve giderek azalan,durma noktasına
gelen katılımlar nedeniyle terör örgütü özellikle yurtiçi ve Irak’ın kuzeyinde barınmakta ve
eylem yapmakta çok zorlanıyor ve hatta eylemsizliği bu aşamada en iyi eylem olarak görüyor.
Hiç riske girmemeye çalışıyor.Ancak,başta sözde lider kadroları olmak üzere birer birer etkisiz
hale getirilmeye devam ediliyor.
ABD,Türkiye’nin bütünlüğünü ve dengesini nasıl bozarım ve hassasiyetini nasıl arttırırım arayışı
içinde sürekli. Geçmişteki darbeler,fetö terör örgütü kalkışması, ambargolar, ekonomik
yaptırımlar ve ekonomik savaş, askerlerimize çuval geçirme,F-35 Savaş Uçağı projesinden
çıkarma girişimleri Türkiye’ye karşı uygulamakta olduğu dolaylı stratejinin araçları. Doğu
Akdeniz’de ise, Yunanistan,Güney Kıbrıs Rum Yönetimi(GKRY),Mısır ve elbette İsrail’in yanında
Türkiye’ye karşı oluşturulan cephenin aktif üyesi durumunda.Üs alabilmek İçin Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetini yok sayarak GKRY’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırmayı ve mali
destek vermeyi adeta bir rüşvet olarak sunacak kadar Türk düşmanı.

29 Mart 2019 tarihinde medya’da geniş yer bulan "Amerika Denizcilik Enstitüsü”nün 2018
yılında yayımladığı “Donanma Taktikleri ve Deniz Harekatı” kitabında Türkiye ve ABD, Ege’de
savaştırılırken, 6. Filo Türk donanmasına saldırıyor" başlıklı haberi ve içeriğini, söz konusu
kitapta Türkiye için kullanılan “uzun süredir dostluk içinde olunan güçlü bir düşman” ifadesini
unutmayalım. Bugüne kadar Türkiye ile olan ilişkilerinde yumuşak bir dil kullanmaya özen
gösteren ABD’nin makas değiştirdiğinin işareti olarak görmek gerekir bu gelişmeleri. Önsözünü
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın yazıp imzaladığı bu kitap aynı zamanda hayali isimler
yerine ilk kez gerçek isimler kullanılarak kurgulanmıştır. ABD ile ikili ilişkilerin ulaştığı seviyenin
bir yansıması olması açısından önem taşıyan bu kitap, senaryo’da olsa, NATO üyesi Türkiye ile
Yunanistan arasında ki bir anlaşmazlıkta tarafsız olması gereken ABD’nin, Yunanistan’ın
yanında yer almasını açıkça ortaya koymaktan çekinmediğini göstermesi açısından da
önemlidir.
ABD, Türkiye karşıtlığı konusunda başka adımlarda atmaya devam etmektedir. Ege denizinde
Yunanistan ‘dan aldıkları 5 üs, proje ortağı olmasına rağmen Türkiye’yi F-35 projesinden
çıkarma girişimleri sürerken bu uçağı Yunanistan’a verme çabaları bu adımlardan bazılarıdır.
Ve bu tür girişimlere devam edeceği öngörülmektedir.
Fırat’ın doğusu için Türkiye, ABD’nin kendisine yönelik önerileri ile artık asla zaman
kaybetmemelidir. Güvenli bölge elbette oluşturulmalıdır. Ancak öncelikli hedefimiz bir daha
tehdit oluşturmayacak şekilde terör örgütünü tamamen etkisiz hale getirmek olmalıdır.

