Tyrkiet fiksede nedskydningen
af
det
russiske
SU-24
bombefly
24. november 2015 – Der er ingen tvivl om, at Tyrkiets
nedskydning af det russiske SU-24 kampfly var en fuldt
overlagt operation, tydeligvis under ordrer fra præsident
Barack Obama og dennes britiske herrer.
Ifølge

den

tyrkiske

avis

Hurriyet,

der

citerer

regeringskilder, har den tyrkiske regering gjort et stort
nummer ud af at beskytte de syriske turkmenere i området.
Selvfølgelig har disse såkaldte turkmenere, hvis de da er
turkmenere, fået våben og fuld støtte direkte fra Tyrkiet via
den tyrkiske præsidents efterretningstjeneste, det såkaldte
MIT.
I et åbenlyst forsøg på at retfærdigøre nedskydningen af et
russisk fly skal Tyrkiet have anmodet om et møde i FN’s
Sikkerhedsråd for at diskutere angivelige angreb på turkmenere
i Syrien. Det tyrkiske udenrigsministerium har ligeledes
indkaldt den russiske ambassadør, Andrei Karlov, den 19. nov.,
for at protestere imod den angivelige bombning af deres
landsbyer. Dette er tilfældigvis langs med den del af grænsen,
som Tyrkiet endnu ikke har sikret – og gennem hvilken en stor
del at den illegale trafik med olie og våben strømmer, og som
Tyrkiet profiterer stort af.
Ifølge Hurriyet indkaldte udenrigsministeriet også den
russiske militærattaché til Udenrigsministeriet og overbragte
en række trusler:
Den russiske hærs operationer finder sted i områder, der
ligger meget tæt på Tyrkiets grænse. Dette øger
muligheden for en situation, der kunne true Tyrkiets
grænsesikkerhed. Det bør bemærkes, at Tyrkiets regler

for at indgå i kamphandlinger var på plads, og at man
ikke vil tøve med at implementere dem, hvis en sådan
krænkelse finder sted.
Han hævdede, at russiske operationer ikke var rettet mod
kæmpere fra Islamisk Stat, men udelukkende imod
fredelige, turkmenske civile, der, hævdede han, led
overlast gennem Ruslands operationer. Han sagde dernæst,
at Tyrkiet ikke ville stille sig ligegyldige over for
angreb, der var rettet mod turkmenernes sikkerhed.
Det turkmenske spørgsmål blev allerede indskudt i drøftelserne
af den tyrkiske udenrigsminister Feridun Sinirlioglu, der den
23. nov. til Hurriyet sagde, at han også havde talt med den
amerikanske udenrigsminister John Kerry den 20. nov., og
ligeledes med den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov.
Spørgsmålet ville også være på dagsordenen for et møde mellem
tyrkiske og russiske udenrigsministre i Istanbul den 25. nov.,
der nu er blevet aflyst af Sergei Lavrov.

