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TSK'dan ABD-Ýsrail Koridoru'na balyoz

ABD-ÝSRAÝL KORÝDORUNA TSK BALYOZU!

Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) 24 Aðustos 2016 günü sabaha karþý ABD-Ýsrail koridorunu paramparça etmek için þanlý ve kutlu b
harekât baþlatmýþtýr. Harekâtýn nihai siyasi amacý, Suriye&rsquo;nin toprak bütünlüðünü saðlamaktýr. TSK&rsquo;nýn bu tarihi
mükemmel bir planlama yaptýðý, muharebe sahnesini çok iyi þekillendirdiði, emrindeki unsurlarý en uygun yer ve zamanda müþt
tesir yaratacak þekilde muharebeye soktuðu görülmüþtür.

Genelkurmay Baþkanýmýz ve Kuvvet Komutanlarýmýz muharebeyi SKKHM&rsquo;denaskerlik sanatýnýn bütün inceliklerini
sergileyerek sevk ve idare etmiþtir. Komutan ve Mehmetçik kenetlenmiþ, Cerablus jet hýzýyla alýnmýþtýr. Bir askeri harekâtta em
komuta birliðinin ne kadar önemli olduðu bir kez daha görülmüþtür. Efsane geri dönmüþ, 30 Aðustos ruhu þaha kalkmýþ ve harek
hedefi kolaylýkla ele geçirilmiþtir.

HAREKÂTIN MÜTEAKÝP AÞAMALARI!

Ülkemizin geleceði açýsýndan PYD kantonlarý arasýndaki bölge Çanakkale&rsquo;deki Conkbayýrý niteliðindedir. Bu kritik bölge
PYD, IÞÝD gibi, emperyalizm güdümündeki terör örgütlerinin denetimi altýna geçmesine Türkiye izin veremez! Türkiye&rsquo;nin
sýnýrlarýndan itibaren 10-15 km. derinliðinde oluþturulacak bir güvenlik kuþaðý da bu ihtiyaca cevap vermez! Bu nedenle, sözde
kantonlararasýndaki bölgede boþluk býrakmadan mutlak bir askeri kontrol saðlanmalýdýr.
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BÖLGESEL ÝÞBÝRLÝÐÝ

Diðer taraftan, harekâtýn siyasi ve askeri hedeflerine en az maliyet ile ulaþmak için baþta Suriye olmak üzere bölge ülkeleri ile ka
ve yapýcý bir iþbirliði içine girmek zaruridir. Suriye ile yapýlacak bir antlaþma uluslararasý meþruiyet tartýþmalarýna da kesin ola
son verecektir. Ayrýca yeniden geliþtirilen iliþkiler çerçevesinde, bölgede önemli bir aktör olan Rusya ile de bu kapsamdaki
faaliyetler koordine edilmelidir.

Geliþen olaylar göstermiþtir ki Suriye üzerinde Batý ülkeleri ve Ýsrail ile uzlaþma olanaðý yoktur. Bu konudaki politikalar taban ta
zýttýr. Açýk bir terörist yapýlanma olan PKK&rsquo;nýn Suriye kolu PYD ABD&rsquo;nin kara gücüdür ve ayný zamanda bütün B
ülkeleri tarafýndan desteklenmektedir. Berlin, Paris, Stockholm ve Prag&rsquo;da PYD bürolarý açýlmýþtýr.

ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden&rsquo;ýn PYD konusundaki ikircikli açýklamalarý bir anlam ifade etmemektedir. Sonuçta, h
nerede olursa olsun PYD Suriye&rsquo;de kalýcý bir istikrarsýzlýk unsurudur. Ayrýca bu konuda ABD&rsquo;nin savunma
konumunda olduðu, taktik bir geri çekilme manevrasý yaptýðý ve amacýndan ancak bölgede bütünleþen bir direnç gördüðü zama
vazgeçeceði unutulmamalýdýr.

Bazý tali alanlarda aralarýnda görüþ ayrýlýklarý olsa da Türkiye ve bölge ülkeleri, Suriye&rsquo;nin toprak bütünlüðü konusunda
uzlaþmaktadýr. Türkiye&rsquo;nin nihai siyasi amacý, Suriye&rsquo;nin birlik ve bütünlüðünü saðlamaktýr. Bu hedefe ulaþmak iç
kolay ve en kýsa yol bölge ülkeleri ile anlaþmaktýr.
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Aksi takdirde Batý dünyasý ile var olan yapýsal sorunlar göz önüne alýndýðýnda, Türkiye bütün hedeflerini tek baþýna gerçekleþ
zorunda kalacaktýr. Böyle bir stratejinin Suriye&rsquo;nin iç dengeleri, bölgesel denklem ve küresel hassasiyetler dikkate
alýndýðýnda pek de gerçekçi olamayacaðý görülmektedir.

GAYRÝMEÞRU UNSURLARA DAYANMAK!

Gayrimeþru unsurlara dayanarak sýnýr ötesi faaliyetlerde bulunmak kýsa dönemde bazý olumlu sonuçlar verse de uzun dönemd
kendi içinde kalýcý risk unsurlarý taþýr. Tecrübeler göstermiþtir ki bu gruplarý son aþamada küresel güçler istedikleri istikamette
Bu çerçevede bölgedeki meþru güçlerle iþbirliði içinde olmak, bu yönde çaba sarf etmek uzun dönemli kalýcý istikrarýn garantisid

TSK&rsquo;NIN BÜYÜK BAÞARISI TAÇLANDIRILMALIDIR!

Türk devleti ve Türk Hükümeti ülkemizin toprak bütünlüðünü korumak için yerinde bir karar almýþ ve harekete geçmiþtir. Türk kam
kendilerini desteklemektedir. Su akarken yolunu bulacak ve ilerleyen aþamalarda yapýlacak yeni düzenlemelerle baþarýya
giden yol kýsaltýlacaktýr. TSK ve Mehmetçik askeri cephede destan yazmaktadýr. Bu þanlý harekâtýn taçlandýrýlmasý için siyas
diplomasi alanýnda da uygun hamleler yapýlmalýdýr. Kýsa zaman içinde bölge ülkeleri ile yapýlacak bir iþbirliði toplantýsýnýn bu
harekâtýmýza çok olumlu yansýmalarý olacaktýr.

Vatan Partisi olarak bu harekâtý kayýtsýz ve koþulsuz olarak destekliyor; Kahraman Ordumuza ve onun deðerli Komutanlarýna
güveniyoruz&hellip;
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