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Συνεχίζει
να ρίχνει λάδι
σιη φωιιά
ο Ερνιογάν
Οι ex0ponpa£i£S ανάμεσα ôîous Azépous
και tous Αρμένιοι συνεχίζονται με
us ôieGveis εκκλήσε να πέφιουν σιο κενό

ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στο
κενό εξακολουθούν να πέφτουν

οι εκκλήσεις της διεθνούς
κοινότητας με την εξαίρεση πάντα

της Τουρκίας για κατάπαυση του
πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ Οι
εχθροπραξίες ανάμεσα στους Αζέρους
και τους Αρμένιους συνεχίζονται με τις
χερσαίες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν
να εξαπολύουν το πρωί του Σαββάτου

ευρείας κλίμακας επίθεση στον
θύλακα που πάντως εξακολουθεί να
βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αρμένιων
αυτονομιστών Το υπουργείο Αμυνας
της Αρμενίας ανέφερε από την πλευρά
του πως κατέρριψε τρία αεροσκάφη
της αζερικής πολεμικής αεροπορίας
πληροφορία όμως η οποία διαψεύδεται

από το Μπακού Δηλώνουμε για
άλλη μια φορά ότι δεν καταρρίφθηκε
ούτε ένα αεροσκάφος της Πολεμικής
Αεροπορίας του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε
ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου
του υπουργείου Αμυνας Σύμφωνα με
τον ίδιο μη επανδρωμένα αεροσκάφη
drones του Αζερμπαϊτζάν συνεχίζουν

να καταστρέφουν τον στρατιωτικό
εξοπλισμό των αρμενικών δυνάμεων

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ λάδι στη φωτιά εξακολουθεί

να ρίχνει ο πρόεδρος της
Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν Αγωνιζόμαστε

μέρα και νύχτα για τη χώρα μας
προκειμένου να πάρει τη θέση που της
αξίζει στη συνολική παγκόσμια τάξη
Παραμένουμε στο πλευρό των καταπιε¬

σμένων οπουδήποτε από τη Συρία μέχρι
τη Λιβύη από την Ανατολική Μεσόγειο
μέχρι τον Καύκασο δήλωσε ο τούρκος
πρόεδρος Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και
ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας
Μεβλούτ Τσαβούσογλου Οι ρηχές
εκκλήσεις για μια άμεση παύση των
εχθροπραξιών και για μόνιμη κατάπαυση

του πυρός δεν θα είναι χρήσιμες
αυτή τη φορά δήλωσε Μιλώντας

εξάλλου στην ιταλική εφημερίδα Λα
Στάμπα είπε πως η Ρωσία θα μπορούσε
να διαδραματίσει έναν ρόλο ενδιάμεσου
σε μια κατάπαυση του πυρός μόνο αν
είναι ουδέτερη

Η ΤΟΥΡΚΙΑ εξακολουθεί να στηρίζει
σθεναρά τους Αζέρους και να χαρακτηρίζει

εισβολείς τους Αρμένιους που
υπερασπίζονται τον αρμενικό θύλακα
Αυτοί οι τελευταίοι δήλωσαν πως θα
εργαστούν με τις τρεις μεγάλες δυνάμεις

τις ΗΠΑ τη Ρωσία και τη Γαλλία
που έκαναν έκκληση για ειρήνευση με

κοινό ανακοινωθέν για την επίτευξη
της κατάπαυσης του πυρός Ο Ταγίπ
Ερντογάν ωστόσο υποστήρίζει πως το
Ερεβάν δεν θα πρέπει να έχει κανέναν
ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία Στη
διαμάχη ενεπλάκη και το Ιράν μετά
τα πυρά όλμων που έπληξαν ιρανικά

χωριά κατά μήκος της μεθορίου
Κάθε παρείσφρηση στο έδαφος της

χώρας μας από το ένα ή από το άλλο
μέρος της σύγκρουσης είναι απαράδεκτη

και προειδοποιούμε όλα τα μέρη
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σε

σχέση με αυτό αναφέρεται σε μια
ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου

Εξωτερικών Η Ισλαμική
Δημοκρατία του Ιράν περιλαμβάνει

μια κοινότητα περίπου

δέκα εκατομμυρίων
ανθρώπων που μιλούν την
αζερική γλώσσα καθώς και
μια αρμενική κοινότητα που
αριθμεί κάτι λιγότερο από
100.000 άτομα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ διπλωματικά εξακολουθεί

να είναι ο γάλλος πρόεδρος

Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος είχε
και την πρωτοβουλία του κοινού ανακοινωθέντος

Σε τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε τόσο με τον πρωθυπουργό

της Αρμενίας όσο και με τον πρόεδρο
του Αζερμπαϊτζάν πρότεινε όπως είπε

μια νέα μέθοδο για την επανέναρξη

των συνομιλιών Η Γαλλία είχε
δεχθεί τον περασμένο αιώνα πολλούς
Αρμένιους και αυτή η σχέση εξηγεί
την πρωτοβουλία περισσότερων από
1 73 γάλλων δημάρχων βουλευτών και
γερουσιαστών απ όλα τα κόμματα να
συντάξουν επιστολή με την οποία ζητούν

από τη χώρα τους να βγει από τη
θέση ουδετερότητάς της απέναντι στην
επίθεση του Αζερμπαϊτζάν εναντίον

των Αρμενίων
Η επίθεση αυτή αποτελεί μια αβάσταχτη

επίθεση εναντίον μιας χώρας
φίλης της Γαλλίας απέναντι στην οποία
έχουμε μια ιστορική και οικουμενική
ευθύνη σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία της
οποίας θύμα υπήρξε ο λαός της το 1 9 1 5

αναφέρουν Παράλληλα καταγγέλλεται
ο ρόλος της Τουρκίας Ανάμεσα στους
υπογράφοντες είναι και η δήμαρχος
του Παρισιού Αν Ινταλγκό

TOY ΑΝΤΩΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗ

ΓΝΩΜΗ

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ
η Τουρκία και to Ισραήλ

Αυτό
κι αν είναι από τα άγραφα για το φτωχό μας

μυαλό Το Ισραήλ ανοιχτά υποστηρίζει τους Σιί
τες του Αζερμπαϊτζάν και συμμετέχει στο πλευρό

τους στον πόλεμο Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από
την αρχή Το Καραμπάχ είναι περιοχή μέσα στο έδαφος
του Αζερμπαϊτζάν και κατοικείται κατά πλειοψηφία από
Αρμένιους Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ και τον πρώτο
πόλεμο μεταξύ των δυο χωρών αναγνωρίστηκε η αυτονομία

του από ομάδα κρατών χωρίς
να αναγνωριστεί ως αυτόνομο κράτος

Αν δείτε τον χάρτη θα καταλάβετε
γιατί οι Αζέροι δεν δέχτηκαν ποτέ τη
συμφωνία που υποχρεώθηκαν να υπογράψουν

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν
έχει σύνορα με την Αρμενία και βρίσκεται

στην καρδιά του Αζερμπαϊτζάν
Η Τουρκία μέσα από τη λογική της

νεοοθωμανικής ιδεολογίας και με άλλες
χώρες στην περιοχή που κατοικούνται

από τουρκόφωνους είναι η μόνη χώρα που μάχεται δι
αντιπροσώπων στο πλευρό των Αζέρων Ο Μακρόν αποκάλυψε

ότι έχει στείλει 300 τζιχαντιστές μισθοφόρους από
τη βόρεια Συρία όπως έχει κάνει και στη Λιβύη Κάλεσε
μάλιστα το NATO να κοιτάξει την πραγματικότητα σε σχέση

με τη συμμετοχή της στη Συμμαχία Η ίδια η Τουρκία
αρνείται τη στρατιωτική της παρουσία

Η Ρωσία πουλάει οπλικά συστήματα στους Αζέρους αλλά

και στους Αρμένιους παρά το γεγονός ότι δεν επιθυμεί
τη νίκη τους Εχει και η ίδια προβλήματα με τους δικούς
της μουσουλμάνους Τους Τσετσένους Ετσι εξηγείται η
παρέμβαση της για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών
που είναι και η θέση της Ευρώπης και των ΗΠΑ Η Αρμενία
είχε καλές σχέσεις με το Ισραήλ αλλά ανακάλεσε τον πρεσβευτή

της από την Ιερουσαλήμ Το Ισραήλ παραδόξως
έχει στενές και πολλαπλές σχέσεις με τους Αζέρους
Πουλάει και αυτό οπλικά συστήματα Λέγεται ότι ένα από
τα στρατιωτικά ατού των Αζέρων είναι η χρήση ντρον
από το Ισραήλ που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στον
πόλεμο Εκτός από όπλα παρέχει και υπηρεσίες μέσω
των μυστικών υπηρεσιών που συνεργάζονται

Η συνεργασία αυτή που προσάπτεται στο Ισραήλ δικαιολογείται

από το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι
μεν σιιτικό αλλά είναι κοσμικό κράτος Προφανώς λόγω
του σοβιετικού παρελθόντος

Αυτό
που μας ενδιαφέρει φυσικά είναι το κατά πόσο

η συνεργασία Ισραήλ Ελλάδας Αιγύπτου μπορεί
να ανατραπεί από τις εξελίξεις στον Καύκασο Μια

από τις σημαντικές αιτιάσεις κατά του Ερντογάν είναι η
υποστήριξη που δίνει στη Χεσμπολάχ Αλλά και η υποστήριξη

που έδωσε στους Αδελφούς Μουσουλμάνους είναι
απαγορευτική για οποιαδήποτε σχέση με την Αίγυπτο

Για όλους αυτούς τους λόγους ο ταραξίας της Μεσογείου

δύσκολα θα μπορέσει να υποσκάψει τη συμμαχία
των τριών

Αν πάλι οι πολλαπλές αποτυχίες και η μοναξιά της
Τουρκίας στα μέτωπα που έχει ανοίξει με όλες τις χώρες
της περιοχής στη Μεσόγειο την Αφρική και την Ευρώπη
και την οικονομική κρίση την οδηγήσουν στον δρόμο της
λογικής και του συμφέροντός της θα πάψει να είναι ο
παρίας της περιοχής Μεσοπρόθεσμα δεν φαίνεται

πάντως να οδεύει προς εκεί Μάλλον προς την αντίθετη
κατεύθυνση οδηγείται που καταλήγει στη δικτατορία και
την αυτοκαταστροφή και πολεμικές περιπέτειες

Ο Avrowns Τρκρύλληε είναι μελοε του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού
ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσιε και του Ελληνικού Ιδρύματοε
Ευρωπαϊκήβ και Εξωτερικήε Πολιτικήε ΕΛΙΑΜΕΠ

Ανδραβ αψαιρεί γυαλιά
από τα τζάμια του σπιτιού
του που έσπασαν κατά τη

διάρκεια των Βομβαρδισμών
στο χωριό Γκαραγκόιουνλου

στο Αζερμπαϊτζάν
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