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Esad’ın YPG ile ilgili açıklamasını okuyunca gülmekten kendimi alamadım. YPG Suriye
ordusuna katılma teklifini reddetmiş. Başka ne yapacağı bekleniyordu ki!

YPG –açıklaması halen geçerliliğini koruyorsa- Suriye ordusunda özel statü talep etmişti.
Basında bilgi çıkmadı ama anladığım kadarıyla Suriye bunu kabul etmemiş. Esad’ın
açıklamasına göre YPG’den silahlarını teslim etmesi ve orduya katılması istenmiş. Özel statü
sahibi olmadan katılmak… Böyle bir isteğe “evet” demek YPG’nin kendisini tasfiyesi anlamına
gelirdi ve tabii kabul edilmemiş.

Teklif kabul edilseydi ne olacağını kestirmek için akıllı olmak gerekmiyor: YPG’nin silahları
alınacak ve komuta kademesi dağıtılacaktı. Ardından askerler değişik parçalara ayrılıp ülkenin
farklı yerlerinde konuşlandırılacak ve böylece YPG dağıtılmış olacaktı. Eski YPG’lilerin bir
bölümü de kuzeyde Suriye ordusuyla birlikte TC ordusuna karşı savaşmaya yönlendirilecekti.

Geniş bir alanda hakimiyet sağlayıp, ABD’den de bu kadar silah aldıktan sonra hiçbir güç
kendisini tasfiye edecek bir teklifi kabul etmez. Zor durumda olsa bile kabul etmez.

Ortadoğu kurnazının tipik özelliği kendisini akıllı karşısındakini de aptal sanmaktır. Kafasında
plan yapar ve karşısındakinin de o plana uygun davranacağını sanır. Böyle düşünmek
zorundadır çünkü daha esnek plan yapacak çapı bulunmadığı gibi böyle bir planı
uygulayabilecek gücü de yoktur. Bilinen gerçek: Rusya Federasyonu ve İran’ın olurunu almadan
Suriye hiçbir şey yapamaz. Kendisine kalan oyun alanı kaba teklifler yapmakla sınırlıdır: gel
bana katıl, silahlarını da teslim et!

Böyle bir şeyi kim yapar!

Karşında sayısının yüz bin kadar olduğu söylenen silahlı bir güç var. Bu güç TC ordusu gibi
gelişmiş bir orduya karşı fazla direnemez ama dikkate alınması gereken bir güçtür. Bu gücü
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tasfiye etmek istiyorsanız –Suriye bunu istiyor- kademeli bir planla bunu yapmaya çalışmanız
gerekir. Başarılı olabilirsiniz de olmayabilirsiniz de ama “gel bana katıl, silahlarını da teslim et”
olmaz…

Hem yüksekten konuşmak hem de ilkel tekliflerde bulunmak; Ortadoğu kurnazları böyle işte…
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