Τεράστια προβοκάτσια υπέρ
Ρωσίας από τον Τραμπ !
Η δολοφονία του ισλαμοφασίστα Ιρανού αξιωματούχου Σουλεϊμανί
από τον δήθεν πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι παρά η
συνέχεια-και ίσως το αποκορύφωμα-μιας σειράς από
προβοκάτσιες αυτού του αδίστακτου τύπου που αποσκοπούν στην
πραγματικότητα σε καίρια γεωπολιτικά οφέλη της φασιστικής
Ρωσίας του Πούτιν.
Έτσι λοιπόν και η δολοφονία Σουλεϊμανί, αλλά και οι αναίτιες
οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει νωρίτερα ο Τραμπ στο
Ιράν, διαφημίστηκαν από αυτόν σαν χτυπήματα κατά της
τρομοκρατίας και του φασιστικού άξονα, αλλά η πραγματικότητα
είναι πολύ διαφορετική !
Με αυτήν την κίνηση αναμένεται να αποδυναμωθούν έως και να
εξαφανιστούν όλες οι τάσεις μέσα στο Ιράν που πρέσβευαν
σχετικά ανοίγματα προς τη δύση και όχι γεωπολιτική
απορρόφηση της χώρας από τη Ρωσία του Πούτιν.
Αυτό αναμένεται να συμβεί και μέσα στο εσωτερικό του
Ισλαμοφασιστικού θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, αλλά και
μέσα στις λαϊκές τάσεις, σε μια χώρα που στην πραγματικότητα
πάντα είχε και έχει ισχυρές αντιπολιτευτικές τάσεις κόντρα
στους μουλάδες και στη θεοκρατία.

Εκτός όμως από το Ιράν που αναμένεται να έρθει ακόμα πιο
κοντά στον Ρωσοκινέζικο άξονα το ίδιο αναμένεται να συμβεί
και με το Ιράκ, αλλά και με άλλες προβληματικές χώρες της
περιοχής.
Έτσι λοιπόν πριν καλά, καλά κοπάσει ο θόρυβος από την
τεράστια αυτή προβοκάτσια του Τραμπ, η κυβέρνηση του Ιράκ
αποφασίζει να διώξει τις Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις
από τη χώρα !
Κάτι τέτοιο, εκτός από το ότι μπορεί να οδηγήσει αυτή τη
χώρα στο απόλυτο χάος, δεν σημαίνει γεωπολιτικά τίποτε άλλο
από την πλήρη προσκόλληση αυτής της χώρας στο Ιράν και στη
Ρωσία, κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε συμβεί στο 100 %.
Το ίδιο πιθανότατα να γίνει και με άλλα κράτη όπως η
αιμάσσουσα Υεμένη, ο Λίβανος και το Κατάρ αλλά να φέρει σε
δύσκολη θέση και άλλα μουσουλμανικά φιλοδυτικά και γενικά
φιλειρηνικά κράτη όπως τα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το
Ομάν και κυρίως το Πακιστάν του οποίου την απορρόφηση
επιθυμεί η Ρωσία διακαώς.
Άλλωστε μερικά από αυτά τα κράτη ήδη διαφοροποιούνται από
τη δύση (πλην της Γαλλίας του τυχοδιώκτη Μακρόν και Ελλάδας
του επίσης τυχοδιώκτη ρωσόφιλου Μητσοτάκη) στο θέμα της
Λιβύης παίρνοντας το μέρος του φασίστα ρωσοκίνητου στρατάρχη
Χαφτάρ.

Όλα αυτά θα προστεθούν σε μια σειρά από πρόσφατες
γεωπολιτικές κατακτήσεις του Πούτιν στον τρίτο κόσμο όπως η
Αίγυπτος, η Συρία , αλλά και μια Τουρκία του Ερντογάν όλο
και πιο ρωσοποιημένη (αν και όχι στο 100 % ακόμα)
Φυσικά οι συνέπειες δεν μπορεί να είναι μόνο αυτές, αλλά και
άλλες
χειρότερες όπως η αναζωπύρωση της Ισλαμικής
τρομοκρατίας και μέσα στη δύση και στις ίδιες της
μουσουλμανικές χώρες και νέες εκατόμβες θυμάτων
Αυτό μπορεί να φέρει και αντίποινα από δυτικούς εξτρεμιστές
και έναν ιδιότυπο θρησκευτικό πόλεμο, αλλά και ακόμα
μεγαλύτερη
άνοδο
των
λαϊκίστικων
ακροδεξιών
αντιμουσουλμανικών κομμάτων στο δυτικό κόσμο που σχεδόν όλα
τους είναι αντιευρωπαϊκά και Ρωσόφιλα !
Μελετημένη στα άδυτα της KGB προβοκάτσια λοιπόν από αυτό το
ρωσοκίνητο καθαρματάκι που λέγεται Τραμπ και που ενδεχόμενη
επανεκλογή και δεύτερη τετραετία του στο Λευκό Οίκο μπορεί
να φέρει πιο κοντά μια γενική ανάφλεξη στον πλανήτη !
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να ηρωοποιήσουμε
ισλαμοφασίστες σαν τον Σουλεϊμάνι που είχε ανοιχτή σύνδεση
με τη διεθνή τρομοκρατία. Η κριτική μας στην ενέργεια του
Τραμπ γίνεται με βάση τις γεωπολιτικές και άλλες συνέπειες
που μπορεί να φέρει στον πλανήτη,
Σε αυτή τη λογική πρέπει να αγνοήσουμε και τους κόκκινους
και τους μαύρους φασίστες που βρήκαν την ευκαιρία να
εκφραστούν φιλοιρανικά-ισλαμοφασιστικά και αντιαμερικανικά,
αλλά κάποιους ιδεοληπτικούς ultra δεξιούς που, μέσα στην
τύφλα και τις ιδεοληψίες τους, στήριξαν τον Τραμπ και το
χτύπημά του ως χτύπημα κατά της τρομοκρατίας, χωρίς να
αναλογίζονται ούτε τις συνέπειες ούτε τι μπορεί να κρύβεται
από πίσω.

Γι’αυτό γύρισαν πίσω οι δύο
αξιωματικοί !
ΓΙΑ ΠΟΙΟN ΛΟΓΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΦΗΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ !
Ας δούμε ρεαλιστικά για ποιον λόγο ο Ταγίπ Ερντογάν (αυτός
και το επιτελείο του το αποφάσισε, να μην γελιόμαστε…) άφησε
ελεύθερους τους δύο Έλληνες αξιωματικούς, αποφασίζοντας
τελικά να δικαστούν ερήμην, και πέρα από τις γραφικότητες
για παρέμβαση Τραμπ ή και…θεϊκή παρέμβαση.
Πρώτα όμως αναρωτιόμαστε ότι αφού αυτοί οι δύο αξιωματικοί
ήταν-σύμφωνα με την εθνική γραμμή-αθώοι που απλά χάθηκαν,
γιατί μετατέθηκαν σε άλλες μονάδες και οι ίδιοι και οι
προϊστάμενοί τους ; Και γιατί από τη μιά παίρνουν μεταθέσεις
και από την άλλη αποθεώνονται ως ήρωες ;
Το δεδομένο πάντως είναι ότι ο Τούρκος ηγέτης δεν θα τους
άφηνε τόσο εύκολα ελεύθερους αν δεν έπαιρνε ή αν δεν πίστευε
ότι θα πάρει κάτι στη σκακιέρα της διεθνούς διπλωματίας και
μάλλον πρόκειται για κάτι σημαντικό για να αποφασίσει
αναλόγως !
Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι η Τουρκία
δεν πήρε
στο
διπλωματικό παζάρι απαραίτητα θρησκευτικά δικαιώματα για τη
μειονότητα της Θράκης (Τουρκική ή Μουσουλμανική ή όπως
αλλιώς θέλετε πείτε την) με την απευθείας εκλογή μουφτήδων
από τους ίδιους τους μειονοτικούς αντί του διορισμού τους
από το Ελληνικό κράτος.
Το μόνο που πέρασε η κυβέρνηση είναι ένας νόμος με τον
οποίον συνταξιοδοτεί πρόωρα τους μέχρι τώρα μουφτήδες τους

οποίους όντως δεν ήθελε ο Ερντογάν. Αυτό όμως δεν σημαίνει
σε καμία περίπτωση ότι οι νέοι μουφτούδες είτε θα εκλέγονται
από τους μειονοτικούς, είτε θα ορίζονται από την Τουρκία του
Ερντογάν και αυτό είναι ξεκάθαρο αφού του Ελληνικό υπουργείο
παιδείας όρισε ήδη νέους μουφτήδες και μάλιστα με αντιΕρντογάν δράση !
Το μόνο που είναι πιθανό να έγινε είναι να προσπάθησε ο
Τσίπρας μέσω αυτού του νόμου να ξεγελάσει τον Ερντογάν ότι
κάνει υποχωρήσεις στο θέμα της μειονότητας και να
προσδοκούσε ανταλλάγματα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο,
όμως…Αλλά και συναλλαγή να γινόταν πιο το κακό ; Η
διπλωματία και η εξωτερική πολιτική κάπως έτσι λειτουργεί,
πάντα δίνεις κάτι και παίρνεις κάτι, ιδιαίτερα με χώρες από
τις οποίες δεν είσαι πιο ισχυρός…
Βεβαίως ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά
διότι, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, ζει κάπου στο 18 ο
αιώνα και ακόμα πιο πίσω, έχοντας μαξιμαλιστικές απαιτήσεις
και μην μπορώντας να καταλάβει πως λειτουργεί ο σύγχρονος
κόσμος και η διπλωματία. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως οι
πολιτικοί πρέπει να ακολουθούν τον λαό στο σκοταδισμό του ή
να δημαγωγούν πάνω σε αυτόν το σκοταδισμό…
Είναι λοιπόν ιδιαίτερα θλιβερό για τη Νέα Δημοκρατία να
καταφεύγει σε τέτοιου είδους εθνικιστική συνωμοσιολογία,
μέσω του Κουμουτσάκου, και δήθεν διπλωματική συναλλαγή με
αντικείμενο τη μειονότητα της Θράκης. Δεν συζητάμε βέβαια
για Χρυσή Αυγή και Λεβέντη που ούτως ή άλλως δεν είναι
σοβαρά κόμματα…
Αλλά δεν έγινε άραγε καμία Ελληνική υποχώρηση ; Δεν το
γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι πιθανό να
εκδοθούν στην Τουρκία είτε κάποιοι από τους περιβόητους
πραξικοπηματίες, είτε αριστεροί τρομοκράτες στους οποίους
δίνει άσυλο η Ελλάδα.
Ότι και να έχει γίνει όμως αυτή η κυβέρνηση δεν είναι και

άξια συγχαρητηρίων διότι εξαιτίας της δική της εμμονή στο να
δώσει άσυλο στους Τούρκους πραξικοπηματίες, αυτοί οι δύο
Έλληνες μπήκαν σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και περιπέτεια για
πεντέμιση μήνες !
Και τότε γιατί τους άφησε ελεύθερους ο Ερντογάν, αν δεν πήρε
ανταλλάγματα ; Πιθανότατα αυτή η ενέργεια να ήταν ταυτόχρονα
και κάτι σαν επίδειξη δύναμης απέναντι στον βρώμικο
«πλανητάρχη» Τραμπ, αφού την ίδια στιγμή που ελευθερώνουν
τους δικούς μας, ο Αμερικανός πάστορας δεν απελευθερώνεται
και την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί κάνουν ανοιχτό
οικονομικό πόλεμο στην Τουρκία !!
Μετά από αυτές τις εξελίξεις ο Ερντογάν, όντας διπλωματικά
απομονωμένος από δύση Ελλάδα και Ισραήλ, (και έχοντας μόνο
το βρώμικο και ύπουλο σφυχταγκάλιασμα της Ρωσίας) δεν είναι
χαζός και ξέρει πως πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις της
χώρας του και με την Ευρώπη και με την Ελλάδα, καθώς
παραμένει και Νατοϊκή χώρα.

Γι’αυτούς του λόγους και δεν πρέπει να νομίζει ο κόσμος ότι
ο-κατά τ’άλλα αυταρχικός- Ερντογάν επεδίωκε ποτέ μεγάλη
ένταση και θερμά επεισόδια με την Ελλάδα, ούτε πως η ευθύνη
της πρόσφατης έντασης μεταξύ των δύο χωρών είναι
αποκλειστικά Τουρκική. Αυτό παρόλη την κατά καιρούς
επιθετική ρητορική του (με την οποία προσπαθεί να
συναγωνιστεί
σε…πατριωτισμό
την
πιο
εθνικιστική
αντιπολίτευση) και παρόλη τη δαιμονοποίησή του ως παρανοϊκό

και νούμερο ένα εχθρό του Ελληνικού έθνους από τα δικά μας
κόμματα και ΜΜΕ.
Όπως και να έχει εμείς χαιρετίζουμε ως θετική αυτή την
Τουρκική απόφαση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων για πολλούς
και σημαντικούς λόγους και θα θέλαμε-αν και πολύ
αμφιβάλλουμε-να γίνει μια καινούργια αρχή στις
Ελληνοτουρκικές σχέσεις που θα στηρίζεται στη διπλωματία, τη
real politic και τις εκατέρωθεν υποχωρήσεις και κατανόηση.
Είναι δε πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο
προβοκάτορας Τραμπ (αλλά και δευτερεύοντως η Ευρώπη)
επιχειρεί να σπρώξει με την πολιτική του την Τουρκία του
Ερντογάν εκτός ΝΑΤΟ και ολοκληρωτικά στην αγκαλιά της
Ρωσίας. Αν αυτό γίνει θα σημαίνει ότι η Τουρκία θα γίνει
οριστικά και αμετάκλητα μέρος του Ρωσικού φασιστικού άξονα
και ότι η Ευρώπη θα αποκοπεί οριστικά από κάθε ενεργειακή
πηγή πέρα από αυτές που ελέγχει η Ρωσία !
Οι συνέπειες αυτού θα είναι τραγικές αφού η Ρωσία θα μπορεί
να εκβιάζει ενεργειακά την Ευρώπη και γι’αυτό να επιτίθεται,
να βομβαρδίζει και να καταλαμβάνει κι’άλλες χώρες (πέραν της
Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Συρίας) και να μένει
ατιμώρητη, χωρίς κυρώσεις !

