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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΑΜΠΑΧ»

του Σουλεϊμάν Γιασιάρ

Μετάφραση:

Χαρ. Καραγκιοζούδης

Στις ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες της Τουρκίας και της Ελλάδος, υπάρχει
συνολικά το ποσό των 25 δις δολαρίων. Η Τουρκία ξοδεύει για το Στρατό ετησίως το ποσό
των 15 δις δολαρίων και η Ελλάδα το ποσό των 10 δις δολαρίων.

Αυτά τα στοιχεία τα έχει δημοσιεύσει το Ινστιτούτο Ειρηνευτικών Ερευνών της
Στοκχόλμης (SIPRI), το οποίο κάθε χρόνο δημοσιεύει τις στρατιωτικές δαπάνες 171 χωρών.
Φυσικά και η Τουρκία βρίσκεται μεταξύ αυτών των χωρών. Άραγε η Τουρκία αυτές τις
στρατιωτικές δαπάνες , σύμφωνα με ποιο μέτρο τις πραγματοποιεί? Να αυτό δεν το
γνωρίζουμε. Γιατί στις δημόσιες δαπάνες του προϋπολογισμού, δεν γίνεται «απολογισμός».

Στη δημοσιογράφο Νεσέ Ντιουζέλ της εφημερίδος «Ταράφ», μίλησε ο καθηγητής
Νουρχάν Γιέντιουρκ, ο οποίος είπε: «περισσότερο από το 2,4% του εθνικού εισοδήματος
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δεν το ελέγχει το κοινοβούλιο και δεν ελέγχεται και από το λαό. Τα 20 άρματα είναι
αναγκαία, δεν ρωτάνε» και εφιστά την προσοχή σ’ αυτή την κατάσταση. Ο
καθηγητήςΓιέντιουρκ έχει δίκιο. Σ’ αυτή τη χώρα ο αμυντικός προϋπολογισμός, περνάει με
χειροκροτήματα, χωρίς καν να υπάρχει κάποια ερώτηση από την επιτροπή σχεδιασμού του
(γενικού) προϋπολογισμού. Στη συνέχεια έρχεται στη γενική συνέλευση της Βουλής. Και
πάλι με σιωπή και ταχύτητα ολοκληρώνεται η εργασία.

Να σκεφθείτε ότι αυτή η αυθαιρεσία σε κάποια φάση, ενόχλησε και τον ίδιο το Στρατό.
Έστειλαν (ο Στρατός) λοιπόν το 1996 ένα σχέδιο νόμου, με το οποίο ζητούσαν από την
Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση , να πραγματοποιεί αυστηρό έλεγχο, την περίοδο που
πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Μόνο που ο Ντεμιρέλγύρισε πίσω
το νόμο λέγοντας: «εγώ δεν ελέγχω το Στρατό μου». Φυσικά όταν οι εργασίες
αντιμετωπίζονται με ένα τέτοιο πολιτικάντικο τρόπο, είναι επόμενο να μην μπορούμε να
κάνουμε την ερώτηση: «είναι αναγκαία τα 20 άρματα ?…»

Και ας έρθουμε στην περίοδο του κόμματος ΑΚ… (*)

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ταράφ» ένα ακόμα από τα
έγγραφα της Τουρκίας, που πήραν από το WikiLeaks. Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο
φέρει την υπογραφή του Αμερικανού Πρέσβη Ερίτς Έντελμαν και εστάλη στα κεντρικά
(ΗΠΑ), ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Βντζντί Γκιονούλ το 2004, δήλωσε ότι θα υπάρξει
περικοπή από τον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας κατά 10 δις δολάρια, ποσό που
είναι εφάμιλλο με την περικοπή της Ελλάδος και αυτή η ανακοίνωση του Γκιονούλ
εξέπληξε πολύ το ΓΕΕΘΑ. Το ΓΕΕΘΑ σκέφτηκε πως αυτές οι περικοπές από τον αμυντικό
προϋπολογισμό μειώνονται από το Στρατό, κυρίως για να προσδιοριστούν οι πηγές μέσα
στην κυβέρνηση(?). Τελικά ο Αμερικανός πρέσβης σε άλλο του σχόλιο αναφέρει ότι «Ο
Υπουργός Γκιονούλ μετά τις συζητήσεις για το ποσοστό εισόδου των αποφοίτων των
θρησκευτικών λυκείων (Ιμάμχατίπ) στα πανεπιστήμια και αμέσως μετά η ανακοίνωση (για
τις περικοπές) η οποία προκάλεσε έκπληξη, ενέτεινε τις αμφιβολίες οι οποίες
εδραιώνονται μέσα στον Τουρκικό Στρατό, ως προς τις προθέσεις του ΑΚΡ». Για να
καταλάβουμε, το ΑΚΡ γνωστοποίησε ότι θα κινηθεί στην κατεύθυνση μείωσης των
στρατιωτικών δαπανών και ορισμένους τους ενόχλησε πάρα πολύ.

Καλά, αλλά αναρωτιέμαι για ποιο σκοπό γίνεται η υποβολή εκθέσεως στα κεντρικά των
ΗΠΑ, ερμηνεύοντας τα λόγια του Υπουργού Γκιονούλ?
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Πρώτα πρέπει να θυμάστε το εξής, καθόσον υπάρχει όφελος. Οι ΗΠΑ είναι ο
μεγαλύτερος έμπορος όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μείωση των εξοπλισμών στην
Τουρκία δεν ανησυχεί μόνο τους εμπόρους όπλων αυτής της χώρας αλλά και την ίδια τη
χώρα. Διότι χώρες όπως η Τουρκία, οι οποίες έρχονται πρώτες σε εισαγωγές όπλων, με την
έναρξη της εξοικονόμησης, από τις αμυντικές δαπάνες μιας χώρας, θα επηρεαστούν
αρνητικά τα έσοδα των ΗΠΑ.
Για να καταλάβετε, με το να γίνονται ακόμα περισσότερες επενδύσεις στα θέματα της
υγείας και αντί των εξοπλισμών να γίνονται περισσότερα για την εκπαίδευση της Τουρκίας,
αυτό δεν συμφέρει τις ΗΠΑ.

Στα έγγραφα του WikiLeaks υπάρχει ένα ακόμα θέμα, το οποίο πρέπει να προσέξουμε
και να το ερμηνεύσουμε..Στην Τουρκία από το 2004 και εντεύθεν, για πρώτη φορά άρχισε ο
προϋπολογισμός για την εκπαίδευση να ξεπερνά τον προϋπολογισμό για τις αμυντικές
δαπάνες. Και να οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Άγκυρα εκείνης της εποχής και οι σημερινοί,
πραγματοποιούν παράξενες ανακοινώσεις σχετικά με την κυβέρνηση του ΑΚΡ. Η Τουρκία,
με τη μείωση των στρατιωτικών αγορών, δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση αντί στους
εξοπλισμούς καθώς και στη υγεία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των
δυσαρεστημένων από το ΑΚΡ.

Δηλαδή μια υγιής και εκπαιδευμένη Τουρκία, θεωρείται πιο ενοχλητική από μια
«ένοπλη» Τουρκία, που ξοδεύει πάρα πολλά για στρατιωτικές δαπάνες.

(*) ΑΚ :Κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν
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