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Kriza Kurde 

 

Kështu plani A dhe B dështoi, 

tani në radhë është plani (C), 

pra, Kurdistani irakian, qeveria e 

të cilit pranoi të jetë vatër 

destabiliteti në rajon dhe mbase 

më gjerë. Këtu, në zgjidhjen e 

kësaj krize do të përfshihen 

drejtpërdrejtë Turqia, Irani dhe 

Izraeli. Kjo krizë paralajmëron 

largimin e Turqisë nga NATO-ja 

dhe themelimin e një aleance të 

re të lindjes (Rusi-Turqi-Kinë 

dhe Iran), kundër Perëndimit.

 

Muhamed KAJOLLI 

Kur ne dëgjojmë fjalën kurdë, kemi 

parasysh një popull të cilët jetojnë 

në një territor të madh gjeografik, të 

shtrirë në disa shtete. Territori i 

kurdistanit sot administrohet nga 

turqit, iranianët, irakianët, sirianët 

dhe një territor pak më i vogël 

administrohet nga armenët. Sipas 

kurdëve, rajoni më i madh i 

Kurdistanit përfshihet në tri shtete 

moderne, Turqi, Iran dhe Irak. Këto 

dy të fundit, Irani dhe Iraku e njohin 

territorin kurd, ndërsa Turqia dhe 

Siria nuk ia njohin territorin e tyre. 

Përveç kësaj, pakicat kurde jetojnë 

në rajone të tjera, si Armenia, 

Azerbajxhani dhe Siria verilindore. 

Besoj se më shumë se sa ne 

shqiptarët, rrallë popull tjetër mund 

t’i kuptojë kurdët. Prandaj qasja e 

jonë ndaj tyre është pozitive që në 

start të zgjidhjes së problemit të 

tyre, përkundër interesave të fuqive 

rajonale dhe globale që qëndrojnë 

kundër tyre. Shqiptarët në esencë 

nuk kanë asnjë ndikim në zgjidhjen 

e problemit të tyre, me përjashtim 

të votës, nëse dikush dikur do ta 

kërkonte në OKB. 
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Origjina e fjalës 

Gjuha kurde është pjesë e grupit të 

gjuhëve ariane që përfshin kurdët, 

persianët, pashtunët, taxhikët, 

shqiptarët dhe shumë gjuhë të tjera, 

të cilat përfaqësojnë një degë të 

familjes indo-evropiane të gjuhëve 

që rrjedhin nga gjuha sanskrite 

siriane. Fjala Kurdistan përbëhet nga 

dy pjesë: “Kurd” që përfaqëson 

popullin dhe “Stan” që do të thotë 

shtëpi ose vend. Rajoni ishte i 

njohur që në lashtësi si vendi i 

kurdëve. Në epokën e qytetërimit 

mesopotamian, rajoni ishte i njohur 

me shumë emra, kështu ishte edhe 

në kohën e dinastisë asiriane dhe 

sumere. Po ashtu edhe në periudhën 

greke, kurdët ishin regjistruar si të 

tillë nëpër pllakat e tyre. Babilonasit 

i njihnin me emrin e njejtë, si 

malsorët kurd, po kështu i njohën 

edhe arabët me të njëjtin emërtim. 

Shtrirja tyre nëpër botë: 

Turqi: Kurdët janë të përqendruar 

në 21 nga 90 krahinat e Turqisë, të 

vendosura në Turqinë lindore dhe 

juglindore, përkatësisht: Arzangan 

Erzurum Kars Malatije Tongli, Ilazig, 

Bengol, Mog, Agri, Betman, Ady 

Yaman, Diyarbakir, Sirte, Butlis, 

Arafa, Mardin, Hikari, Çarnak, 

 Gaziantep dhe Marash.   

Iran:  Kurdët më shumë janë të 

përqëndruar në Iranin Perëndimor 

nëpër krahinat: 

Perëndimore të Azerbajxhanit në 

perëndim të Liqenit Urmia, rajonet e 

Maku, Kutur, Shahpur dhe në jug të 

liqenit në zonën e Mahabad. Buçan, 

Sardasht. 

Kurdistan me kryeqendrën e saj 

Senna ose Sanandaj pastaj Sziz, 

Banha, Dahlgan, Bijar, Marivan. 

Kermanshah dhe Shireen Rvancer 

Palac, Gunarod, Pa. 

Elam. Kherand Gharb, Dahlran dhe 

Sankar. 

Ndërsa kurdët lorë, jetojnë në: 

Krahinën Loristan dhe Çahar Mahal 

Bakhtiari dhe Buir Ahmed. 

Gjithashtu kurdët janë shtrirë edhe 

në zona e Khorasan, Fars, Kerman, 

Qum dhe Teheran. 
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Irak: Kurdët janë të përqendruar në 

zonat veriore dhe veri-lindore të 

shtetit të Irakut: Sulaymaniyah, 

Erbil, Kirkuk, Dohuk, Sinjar dhe Aqra 

provinca. Si edhe në zonat Hanakin 

dhe Mandali të provincës Dijala, ku 

ata janë ngjitur me kurdët e Iranit 

në perëndim të Maleve të Zagros, si 

dhe në rrethet Badra dhe Jassan të 

provincës Vasit (Mineristan). 

Siri: Kurdët jetojnë në veri dhe veri-

lindje, në kufi me kurdët në Turqi në 

ishullin Furatija (Al-Hasakah 

gujernorat), që këtu u përhapën 

nëpër zonat e (Al-Hasakah El-

Kamishli, Malikja, Ras Al-Ain, 

Amouda, Haleb-Aleppo). 

Armenia: Rreth kryeqytetit Jerevan 

dhe Nakhjan. 

Azerbajxhan: Në rajonin e Kara 

Bagut. 

Pjesa tjetër e Botës: Kurdët 

jetojnë jashtë këtyre vendeve, ka 

bashkësi kurde në ish-Bashkimin 

Sovjetik, sikur në Rusi, Taxhikistan, 

Gjeorgji, Pakistan, Afganistan, 

Beluçistan, Liban dhe shumë vende 

të tjera. 

Gjeografia 

Kurdët jetojnë në një rajon malor 

me kufij natyror, midis 34 ° dhe 39 ° 

dhe 37 ° dhe 46 °. Kufizohen me 

malet e Demi dhe Plateun e Sipërm 

midis Mesopotamisë, ishullit dhe 

Maleve të Ulta të Mardinës. 

Kurdistani është një vend malor që 

përfshin male dhe rrafshinë pjellore 

dhe ka rrjedhje të lumenjve të 

shumtë, ndër më kryesorët janë 

Tigër dhe Eufrat. Sipërfaqja e 

përgjithshme e Kurdistanit 

vlerësohet të jetë 409,650 km2. Nga 

të cilat 194.400 km 2 janë të 

vendosura në Turqi, 124950 km 2 në 

Iran dhe 72,000 km2 në Irak. 

Kurdistani dhe Traktati i Lozanës 

Traktati i Lozanës, i njohur edhe si 

“Traktati i Lozanës II”  i nënshkruar 

më 24 korrik 1923, ishte një traktat 

paqeje i nënshkruar në Lausanne, 

Zvicër, i cili kishte “vendosur” 

statusin e Anadollit dhe Trakisë 

Lindore (tani pjesa evropiane e 

Turqisë). Ishte nënshkruar nga 

Perandoria Osmane si rezultat i 

Luftës Turke të Pavarësisë, dhe 

forcave aleate të Luftës së Parë 

Botërore. Pjesmarrës të nënshkrimit 
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ishin edhe Xhemijeti (Lëvizja 

Kombëtare Turke) i udhëhequr nga 

Mustafa Kemal Ataturk. Traktati çoi 

në njohjen ndërkombëtare të 

Republikës së Turqisë, e cila 

trashëgoi Perandorinë Osmane. 

Traktati përcaktoi kufijtë e disa 

vendeve si Greqia, Bullgaria, Turqia 

dhe Shami- Levanti. 

Turqia pranoi të heq dorë nga ishujt 

e Dodekanezisë, Qipros, pastaj të 

Egjiptit, Sudanit, Irakut dhe Sirisë. 

Turqia gjithashtu i dorëzoi privilegjet 

e saj që kishte në Libi, të cilat u 

parashtruan në paragrafin 10 të 

Traktatit të Uçesë midis Perandorisë 

Osmane dhe Mbretërisë së Italisë në 

vitin 1912 (paragrafi i plotë 22 i 

Traktatit të Lozanës 1923). Nga ana 

tjetër, kufiri me Sirinë është 

demarkuar, duke përfshirë 

aneksimin e territorit të madh sirian 

në Turqi që përfshin nga perëndimi 

në lindje të rajonit të qyteteve 

Mersinit, Tarsus, Cyliac, Adana, 

Entab, Kulas, Marash, Wurfa, Haran, 

Diar Bakr, Mardin, Naseebin dhe 

ishulli i Ibn Umerit. Këto zona 

njiheshin si territore të Siriasë 

veriore. 

Vlen të përmendet se Traktati i 

Lozanës përcaktoi se Ankaraja merr 

përsipër që popujve që përbëjnë një 

numër të madh brenda popullsisë së 

Turqisë, t’i merr në mbrojtje dhe t’iu 

jep liritë e plota. Këtu përfshihet të 

gjithë, mirëpo, pa asnjë referencë 

ndaj kurdëve. Këta nuk u përfshinë 

as në Traktatit të Sevrit. Populli kurd 

ishte zhgënjyer nga nacionalistët e 

tyre të cilët nuk nxorën asnjë 

rezultat për zbatimin e ambicieve të 

tyre për të krijuar shtetin e tyre në 

Anadolin lindor. 

Aktualiteti kurd 

Mësuam se as Konferenca e Paqes 

në Paris, e as Traktati i Lozanës, 

kurdët nuk i përfshiu në tryezën e 

çështjes së tyre. Meqenëse tema 

jonë nuk janë problemet që sollën 

marrëveshjet ndërkombëtare, ne do 

t’i rikthehemi çështjes kurde të 

këtyre ditëve. Siç po shihet, vazhdon 

avazi i lojërave të shteteve të 

fuqishme globale, gjithmonë nën 

pretekstin e zgjidhjeve të 

problemeve me mjete “diplomatike”. 

Kështu e filluan edhe me Sirinë, 

mbështetën opozitën siriane, dhe 

pasi u derdh gjaku musliman rrëke, 

goditën me raketa këtë “opozitë” 
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dhe tani problemi vazhdon aty ku u 

fillua (përafërsisht pa asnjë zgjidhje 

konkrete). 

Duhet të jemi pragmatik, dhe duhet 

kuptuar lojërat e secilit shtet të cilët 

i mbrojnë interesat e popujve të 

tyre. Secili shtet, mundohet që sa 

ma larg territorit të vet t’i mbrojë 

 interesat e popullit të vet, sepse 

kështu është më pak i shqetësuar. 

 Mirëpo, në këtë rast kur 

udhëheqësit kurd, turq dhe arabë 

nuk ishin në gjendje t’i mbronin ose 

t’i zgjidhnin problemet e tyre në 

kohën e Luftës së Ftohtë, atëherë, 

tani do të duhet t’i mirëkuptojnë 

lojërat diplomatike të shteteve 

kundërshtare të tyre. 

Heshtja e problemit të tyre për disa 

decenie, ose më saktë për një 

shekull, nuk duhet të fajësojë asnjë 

shtet të botës, bile as shtetet 

perëndimore, sepse fjalëtor janë 

vetë udhëheqësit e tyre. 

Mosmarrëveshjet dhe kaosi kishte 

mbretëruar në territorin ku të gjithë 

popujt i përkisnin një besimi 

(shumica dërmuese islame), ndërsa 

interesat e tyre do të duhej t’i kishin 

zgjidhur që moti, mirëpo, mos 

vullneti për t’i zgjidhur problemet e 

tyre dhe heshtja ndërkombëtare ka 

sjellë këtë situatë që perëndimorëve 

t’ua japin mundësinë edhe të palnin 

(C). 

Territori kurd gjenden brenda kufijve 

të dy shteteve që janë përfshirë në 

luftë “civile” (Irak dhe Siri), dhe 

brenda dy shteteve të tjera që janë 

pretendente për fuqi rajonale në 

Lindjen e Mesme (Turqi dhe Iran). 

Për të siguruar projektin e tyre, 

perëndimorët arritën që të bindin 

kurdët të lëvizin drejt të drejtës së 

tyre legjitime. Dëshira për 

vetëvendosje është e drejtë e secilit 

popull në botë, dhe këtë po e bën 

edhe populli kurd, mirëpo, a është 

koha dhe fryma diplomatike në anën 

e tyre mbetet të shihet në ditët ose 

në vitet në vijim. 

“Diplomacia në udhëkryq” 

Referendumi i djeshëm i popullit 

kurd në Krahinën Autonome të 

Kudristanit në Irak, do të jetë ashtu 

siç pritej në favor të popullit kurd. 

Sot kemi prononcimin rreth tij të 

kryeministrit të Kurdistanit në Irak, 

N. Barzani i cili tha se referendumi 

mbi shkëputjen e territorit nga Iraku 
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nuk ka dhe nuk do të jetë një 

kërcënim për Turqinë.  

Ndërsa, presidenti i Qeverisë 

Rajonale të Kurdistanit, Masud 

Barzani, tha se referendumi është 

një hap i negocimit për pavarësi me 

qeverinë qendrore në Bagdad. 

Pas këtyre dy deklaratave, 

zëdhënësit e shteteve perëndimore, 

pastaj qeveria e Irakut, Iranit dhe 

Turqisë u vunë në 

lëvizje. Kryeministri i Irakut Haidar 

al-Abadi tha se qeveria qendrore në 

Bagdad nuk do të bisedojë me 

qeverinë rajonale të Kurdistanit, mbi 

rezultatin e referendumit mbi 

shkëputjen. Shtetet e Bashkuara, 

Britania, Turqia, Kina, Rusia dhe 

Kombet e Bashkuara shprehën 

mbështetjen e tyre për unitetin e 

Irakut, duke shprehur refuzimin dhe 

paralajmërimin për pasojat e 

referendumit mbi shkëputjen e 

rajonit të Kurdistanit të Irakut 

(mirëpo, me këto deklarata nuk 

pajtohen senatorë e parti të tjera 

politike brenda këtyre shteteve). 

Pak më herët qeveria iraniane kërkoi 

nga Barzani që të tërhiqet nga 

referendumi, po kështu ngjashëm e 

paralajmëroi edhe qeveria turke. Të 

gjitha shtetet e implikuara me 

rajonin të paktën janë shprehur 

kundër këtij referendumi, me 

përjashtim të Izraelit i cili deri tani 

mbetet shteti i vetëm i cili e 

mbështetë fuqishëm këtë 

referendum. 

Aktualiteti në Lindjen e Mesme 

Gjatë Luftës së Ftohtë, SHBA-të ishin 

fuqia numër një e ujërave të 

planetit, ndërsa Bashkimi Sovjetik 

konsiderohej fuqia tokësore numër 

një në botë. Pas mbarimit të kësaj 

Lufte më 1992, SHBA-të do të 

detyrohen të vendosnin trupat e tyre 

ushtarake shumë shpejt nëpër 

territoret e “zbrazëta”, të cilat më 

nuk kontrolloheshin nga Bashkimi 

Sovjetik. Me këtë hap, ajo do të 

tregojë se ishte fuqia e vetme në 

Planet. Mirëpo, jo çdo vend e priti 

me lule këtë forcë, shpejt doli kriza e 

Ballkanit (Jugosllavia 1991), pastaj, 

Lindja e Mesme, (Iraku 1991) dhe 

tani së fundmi edhe Korea veriore. 

Derisa të bëhej vendosja në ish 

shtetet e Bllokut të Varshavës, Rusia 

u përqendrua në Serbinë e cila me 

të, tregoi se vazhdon të rezistojë me 
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forcë për këtë territor, edhe pse 

shpejt u dorëzua. Ndërsa me hapjen 

e krizës së Irakut (1991), SHBA-të 

nuk e përmbyllën këtë plagë për 

shkak se u angazhuan në Ballkan. 

Me të “mbaruar” kjo krizë,  ajo do të 

rikthehet në Irak për “shërimin e 

plagëve”, mirëpo, tani gjendja 

gjeopolitike globale kishte 

ndryshuar. Rikthimi i SHBA-ve në 

Lindjen e Mesme (2003), ndodhi pasi 

ajo kishte vendosur trupat e saj në 

Afganistan në vitin 2001, mirëpo, ky 

rikthim mund të konsiderohet si i 

vonuar, sepse Rusia, nuk ishte më 

ajo e viteve nëntëdhjeta.   

SHBA-të për të mbaruar shpejt punë 

me regjimin e Sadam Hysenit, do të 

vendosë trupat e saj në Irakun 

verior (tek pozicionet e peshmergës 

kurde), dhe që aty, kuptohet edhe 

prej shteteve tjera fqinje do ta 

paralizojë shumë shpejt ushtrinë 

irakiane. Mirëpo, ushtria e cila kishte 

paralajmëruar se do të qëndronte 

me shekuj në këto territore, ajo 

shumë shpejt do të kërkojë mënyrën 

se si të tërhiqet nga ky shtet, sepse 

atje mbretëroi një kaos i vërtetë dhe 

 si rezultat i këtij destabiliteti të 

krijuar në rajon, ajo do të largojë 

ushtrinë më (30.08.2010). 

Izraeli, shteti i cili ishte themeluar si 

rezultat i ambicieve dhe politikave 

afatgjata të perëndimore, do të 

rrezikojë sigurinë dhe qenien e saj, 

sikur kjo ushtri (perëndimore) të 

largohej përfundimisht nga rajoni. 

Dëshmitar i këtij rreziku ishte 

Pranvera Arabe Janar 2011, e cila 

bëri që në pushtet të vinin partitë 

me sfond Islam. Pasi u neutralizuan 

Vëllezërit Muslimanë në Egjipt, dhe u 

vendos administrata pro izraelite në 

këtë vend, perëndimi mëtoi të 

ndryshojë edhe regjimin e Sirisë. 

Bashar Asadi ishte vërtetë një 

diktator, por ky konsiderohej më pak 

i dëmshëm për rajonin se sa 

vendosja e një regjimi që do t’i 

shërbente politikave të izraelit në 

rajon. Për më shumë se pesë vjet 

orvatje për ta rrëzuar regjimin e tij, 

ushtria e themeluar nga “xhihadistë 

muslimanë”, militantët vullnetarë 

ose mercenarë nga e gjithë bota, 

dështuan. Kështu plani A dhe B 

dështoi, tani në radhë është plani 

(C), pra, Kurdistani irakian, qeveria 

e të cilit pranoi të jetë vatër 

destabiliteti në rajon dhe mbase më 

gjerë. Këtu, në zgjidhjen e kësaj 

krize do të përfshihen drejtpërdrejtë 

Turqia, Irani dhe Izraeli. Kjo krizë 
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paralajmëron largimin e Turqisë nga 

NATO-ja dhe themelimin e një 

aleance të re të lindjes (Rusi-Turqi-

Kinë dhe Iran), kundër Perëndimit. 
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Destabilizimi dhe lufta, faza të tjera pas 

referendumit të Kurdistanit të Irakut 

Abdulbari Atvan 

Publicisti dhe analisti i njohur i 

botës arabe Abdulbari Atvan, 

duke folur për reagimet 

rajonale dhe botërore kundër 

referendumit për pavarësinë e 

Kurdistanit të Irakut, ka 

theksuar se stabiliteti dhe lufta 

do të jenë fillim i fazës së 

ardhshme. 

Abdulbari Atvan në artikullin e 

sotshëm të publikuar në gazetën 

“Ra’j Al-Jeum” ka analizuar aspekte 

të ndryshme të referendumit për 

pavarësinë e rajonit të Kurdistanit 

të Irakut dhe ka shkruar: “Faza e 

pas referendumit është në një 

gjendje të paqartë. Shumë shenja 

tregojnë se ajo do të jetë fazë e 

vështirë. Duke marrë parasysh 

reagimet e vendeve fqinje që disa 

prej tyre këtë referendum e kanë 

konsideruar si shpallje lufte, fillimi 

asaj faze do të jetë destabilizimi 

dhe ndoshta edhe shpërthim i 

ndonjë lufte të mundshme dhe 

kurdët do të janë ata që do të 

digjen më së shumte”. 

Ai shtoi: “Masud Barzani kryetari i 

rajonit të Kurdistanit të Irakut ka 

zgjedhur një kohë shumë të 

gabuar për organizimin e 

referendumit dhe fqinjët arabë dhe 

iranianët dhe turqit i ka bashkuar 

kundër banorëve kurd të këtij 

rajoni. Përveç kësaj, krahina 

Kurdistani i Irakut esencialisht nuk 

posedon faktorët dhe bazat e 

nevojshme për një shtet, kufijtë e 

tij janë të pacaktuar, borxhet i ka 

në rritje e sipër dhe arkën e 

financave e ka pothuajse të 

zbrazët. Rrogat e punonjësve 

administrativ të kësaj krahine nuk 

janë paguar gjatë disa muajve të 

fundit dhe proceset demokratike në 

këtë krahinë jo vetëm që nuk janë 

plotësuar, por esencialisht ato nuk 

ekzistojnë, sepse mandati i 

qeverisjes së kryetarit të kësaj 

krahine ka përfunduar dy vite më 

parë dhe gjithashtu ekzistojnë 

shumë dyshime dhe dilema për 

mbajtjen e zgjedhjeve 
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presidenciale në Krahinën e 

Kurdistanit në nëntorin e 

ardhshëm. Barzani, menjëherë pasi 

është pyetur në lidhje me fatin e të 

ardhurave të naftës dhe menjëherë 

pas kërkesës së disa deputetëve 

për kufizimin e kompetencave të tij 

absolute, ka pezulluar punën e 

Parlamentit dhe seancat e tij. 

Përveç kësaj, shtimi i korrupsionit 

dhe mosmarrëveshjeve dhe 

ndarjeve mes qytetit Sulejmanije 

në të cilin dominon Partia Unioni 

Atdhetar e kryesuar nga Xhalal 

Talebani dhe qytetit Arbil në të cilin 

është qendra e sundimit të familjes 

Barzani, po shfaqet gjithnjë e më 

shumë”. 

Atvan në vazhdim shkruan: “Kemi 

kontaktuar me disa persona që 

kanë shkuar në Arbil dhe ata kanë 

thënë se atmosfera atje është 

shumë e tensionuar dhe në 

shumicën e qarqeve të kurdëve 

mbretëron një gëzim i shoqëruar 

me brengosje. Ata janë të 

brengosur për të ardhmen. 

Bllokada kundër atyre ka filluar një 

ditë para organizimit të 

referendumit. Irani dhe Iraku kanë 

mbyllur kufijtë e tyre ndërsa Turqia 

dhe Irani kanë zhvilluar disa 

manovra ushtarake kurse forcat 

Hashd Sha’bi të Irakut kanë 

përshpejtuar operacionet luftarake 

në betejën e Al-Huvajxha në 

mënyrë që më pas të fillojnë 

operacionet për marrjen nën 

kontroll qytetet Kirkuk, Medlin, 

Khankin, Bareh, Sanxhar dhe 

fushat e Ninvas duke larguar 

tërësisht forcat Pushmarg nga këto 

rajone. 

Në këtë mes, goditja më e madhe 

do të jetë në kohën kur Turqia të 

mbyll linjat e tubacioneve të naftës 

së Kurdistanit të Irakut dhe të 

ndërpresë eksportimin e naftës së 

Kurdistanit të Irakut nëpërmjet 

porteve të saj drejt tregjeve 

ndërkombëtare. Kjo çështje do të 

bëhet shkak për mbylljen e burimit 

më të madh të të ardhurave të 

kurdëve të Irakut. Në të njëjtën 

kohë edhe shtetet evropiane 

porosinë e të cilave për shtyrjen e 

referendumit nuk dëgjoi fare 

Barzani, kanë filluar kërcënimet e 

tyre për ndërprerjen e ndihmave 

ndaj krahinës së Kurdistanit”. 

Atvan shtoi: “Hejdar Ebadi, 

kryeministri i Irakut, ka akuzuar 

Barzanin për shkeljen e sovranitetit 
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të qeverisë qendrore të Irakut dhe 

për rebelim ndaj vendimit të 

Gjykatës së Lartë Federale e cila 

shpalli të pavlefshëm referendumin 

dhe në anën tjetër Benali 

Jëlldërëm, kryeministri i Turqisë, 

gjithashtu ka theksuar se ky 

referendum është kërcënim për 

sigurinë kombëtare të Turqisë”. 

Atvan vazhdon: “Izraeli është e 

vetmja palë në botë që ka 

mbështetur këtë referendum në 

mënyrë të hapur dhe e ka nxitur 

Barzanin për shpalljen e 

pavarësisë. Ndoshta Izraeli është e 

vetmja palë që do ta njohë shtetin 

e Kurdistanit. Duhet pasur 

parasysh edhe këtë se ky shtet i ri 

kurdë do të rrethohet me katër fuqi 

rajonale Iranin, Turqinë, Sirinë dhe 

Irakun”. 

Atvan në vazhdim shkruan: “Nadal 

Kablan, ish-ambasadori i Sirisë në 

Ankara, gjatë një interviste me 

kanalin televiziv Al Mejadin, ka 

paraqitur në mënyrë të shkurtë 

dhe të qartë qëndrimet e vërteta të 

këtyre vendeve. Ai duke vë në 

dukje prirjet seperatiste të kurdëve 

të Sirisë dhe avancimin e forcave 

të quajtura “Forcat e Sirisë 

Demokratike” në drejtim të qytetit 

Dejr Al-Zur dhe marrjen nën 

kontroll të tyre puset e naftës dhe 

të gazit dhe organizimin e 

zgjedhjeve lokale në rajonet me 

popullsi kurde në veri tët Sirisë si 

përgatitje për organizimin e 

zgjedhjeve parlamentare, deklaroi 

se Siria kurrë nuk do të lejojë 

themelimin e një “shteti sionist” në 

kufijtë verior të saj. Prandaj ne 

mendojmë se edhe iranianët, 

irakianët dhe turqit pajtohen 

plotësisht me këtë deklaratë të 

Nadal Kablan. Barzani ka 

bashkuara shumicën e fqinjëve 

kundër vetes. Ekzistojnë 

informacione gati të konfirmuara 

se një delegacion i sigurisë së 

Turqisë është takuar me 

homologun e tij sirian nën 

mbikëqyrjen e Rusisë me qëllim të 

koordinimit të qëndrimeve në fazën 

pas referendumit në Arbisl dhe për 

të diskutuar situatën në qytetin 

Idlib”. 

Sipas Arvan, “Ky referendum mund 

të ndezë zjarrin e një lufte 

ndëretnike disa vjeçare” dhe 

ndoshta “fati i shtetit të dëshiruar 

të kurdëve nuk do të ketë dallim 

nga fati i shtetit të ISIS, sepse 
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koalicioni nga aspekti gjeografik i 

cila shkatërroi ISIS është i njëjti 

koalicion që po përgatitet për një 

luftë tjetër kundër një shteti kurd i 

cili është në një proces të vështirë 

të lindjes”./ PT 
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Referendumi separatist i Kurdistanit të 

Irakut 

Huseyn Beyazid 

 

Massoud Barzani, kreu i rajonit 

kurd të Irakut më 7 qershor 

2017, njoftoi se një referendum 

mbi ndarjen e Kurdistanit nga 

Iraku do të mbahet më 25 

shtator 2017. Për këtë është 

përgatitur një program me disa 

seri kushtuar statusit të 

kurdëve në Irak, referendumit 

mbi ndarjen e Kurdistanit, 

pengesat, skenarët dhe sfidat 

përkatëse. 

Në emisionin e parë, u shqyrtua 

statusi i kurdëve në Irak dhe në 

këtë program do të analizojmë 

shkurtimisht arsyet për ndarjen e 

Kurdistanit nga Iraku, në situatën 

aktuale. 

Çështja e ndarjes së Kurdistanit 

nga Iraku pas pushtimit të disa 

pjesëve të vendit nga ISIS në vitin 

2014, është ngritur dhe 

parashtruar nga autoritetet lokale 

kurde, veçanërisht Massoud 

Barzani, kreu i rajonit të 

Kurdistanit. Massoud Barzani, gjatë 

dy viteve të fundit, ka folur shpesh 

për ndarjen e Kurdistanit nga 

Iraku. “Prania e popullit të 

Kurdistanit në Lindjen e Mesme 

është një fakt dhe kurdët mund të 

arrijnë të drejta dhe përfitime, 

ashtu si kombet e tjera”, tha 

Massoud Barzani në shkurt të vitit 

2016. “Ata janë një e drejtë e 

perëndishme dhe e natyrshme që 

askush nuk mund ta mohojë”. Në 

mars të vitit 2017, Massoud 

Barzani gjithashtu tha:” 

Çekosllovakia dhe Jugosllavia u 

shkatërruan dhe sot kjo gjë po 

ndodh edhe në trashëgiminë e Sies 

Pico. Së fundmi, Barzani më 7 

qershor 2017 njoftoi se një 
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referendum mbi ndarjen e 

Kurdistanit nga Iraku do të 

zhvillohet më 25 shtator 2017. 

Logjika e Massoud Barzanit për 

ndarjen e Kurdistanit nga Iraku, 

është përballur me kritika 

themelore. 

Kritika e parë është se Massoud 

Barzani, duke folur në emër të të 

gjithë kurdëve në Lindjen e 

Mesme, parashtron kërkesat e tij. 

Ky model i sjelljes së Barzanit 

është zyrtarisht një ndërhyrje në 

punët e brendshme të vendeve si 

Turqia, Irani dhe Siria. Kritika e 

dytë është se edhe nëse Massoud 

Barzani shpreh dëshirat dhe 

pikëpamjet e tij në emër të 

kurdëve irakianë, kjo logjikë 

gjithashtu është e gabuar, sepse 

kurdët kanë të drejtën e 

vetëvendosjes në përputhje me 

kushtetutën e Irakut dhe kanë 

qeverinë, parlamentin dhe 

kushtetutën e tyre lokale dhe 

qeveria irakiane jo vetëm që nuk e 

ka mohuar këtë të drejtë të tyre, 

por atë e ka vendosur edhe në 

kushtetutën e saj. Prandaj, një 

referendum mbi ndarjen e 

Kurdistanit nga Iraku është një 

shkelje e kushtetutës së Irakut. 

Kritika e tretë themelore e logjikës 

së Barzanit për mbajtjen e një 

referendumi mbi ndarjen e 

Kurdistanit nga Iraku është se 

ndarja e Çekosllovakisë dhe 

Jugosllavisë ishte një çështje e 

brendshme që nuk ishte e përfshirë 

në vende të tjera. Me fjalë të tjera, 

çekët, sllovakët dhe Jugosllavia 

ishin të pranishëm vetëm në 

territorin e Çekosllovakisë dhe 

Jugosllavisë dhe dekompozimi i 

tyre nuk krijoi implikime të sigurisë 

për vendet e tjera. Ndërsa kurdët 

ndahen në katër vende: Turqia, 

Irani, Iraku dhe Siria, ndarja e 

Kurdistanit nga Iraku mund të 

krijojë probleme të rëndësishme të 

sigurisë për tre vendet e tjera. 

Prandaj jo vetëm që qeveria 

irakiane kundërshton referendumin 

separatist kurd, por edhe Turqia, 

Irani dhe Siria gjithashtu e 

kundërshtojnë fort referendumin 

dhe kanë një qëndrim të 

përbashkët mbi këtë çështje. Këtu 

lind pyetja se pavarësisht pozitës 

së lartë të kurdëve në kushtetutën 

irakiane dhe duke pasur parasysh 

kontributin e rëndësishëm të 
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kurdëve në shpërndarjen e 

pushtetit në Irak, përse qeveria 

lokale kurde ka ndërmend të 

organizojë një referendum mbi 

ndarjen e Kurdistanit nga Iraku? 

Cili është qëllimi i këtij 

referendumi? Arsyeja për këtë 

veprim duhet të shqyrtohet në 

nivel lokal dhe kombëtar. 

Në nivel lokal 

Realiteti i zhvillimeve në rajonin e 

Kurdistanit është se ky rajon po 

përballet me një lloj bllokimi dhe 

shtangimi politik. Ecuria e punës 

në tre çështjet kryesore në rajonin 

e Kurdistanit, duke përfshirë 

“referendumin mbi kushtetutën, 

parlamentin lokal dhe presidencën 

e rajonit”, janë ngadalësuar dhe 

secila prej tyre është pezulluar për 

shumë vite. Ndërsa referendumi 

mbi kushtetutën e Kurdistanit 

duhet të mbahej deri në vitin 2009, 

tetë vjet pas kësaj date, ky 

referendum mbi kushtetutën ende 

nuk është mbajtur. Edhe pse 

zgjedhjet e fundit parlamentare të 

Kurdistanit u mbajtën në shtator 

2013, ky parlament nuk ka qenë 

aktiv në katër vitet e fundit dhe 

aktualisht puna e tij është 

pezulluar dhe ai nuk ka luajtur një 

rol në jetën politike të rajonit. 

Presidenca e Rajonit të Kurdistanit 

gjithashtu është pala e tretë e 

ngërçit politik në këtë rajon. 

Mandati i Massoud Barzanit 

përfundoi në gusht 2013, por 

parlamenti i kaluar në ditët e fundit 

të jetës së tij e ka ripërtërirë 

presidencën e Barzanit për dy vjet, 

veprimi i cili është kundërshtuar 

nga disa palë, duke përfshirë edhe 

lëvizjen Goran. Megjithatë, pas 

skadimit të periudhës dy vjeçare, 

Massoud Barzani nuk është larguar 

nga posti i Presidentit të rajonit, 

tani kur kanë kaluar dy vjet që nga 

mbarimi i mandatit dyvjeçar, 

Massoud Barzani ende nuk është i 

gatshëm të heqë dorë nga 

presidenca e rajonit. 

Këto tre bllokada politike, si dhe 

protestat shoqërore dhe 

korrupsioni i përhapur nga qeveria 

lokale, i kanë inkurajuar partitë e 

opozitës dhe kritikët e Massoud 

Barzanit, si Partia Demokratike e 

Kurdistanit, të theksojnë se 

Massoud Barzani bën thirrje për 

një referendum mbi ndarjen e 

Kurdistanit nga Iraku, me qëllim që 

të mbulojë problemet në rajonin e 
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Kurdistanit. Shuresh Haxhi, 

zëdhënësi i lëvizjes Ndryshimi, 

thotë: “Nëse Partia Demokratike e 

Kurdistanit të Irakut nuk pranon 

kushtet tona për shtyrjen e 

referendumit mbi pavarësinë e 

rajonit dhe përmirësimin e jetesës, 

ne nuk do të hyjmë në asnjë dialog 

dypalësh”. Procesi i mbajtjes së 

referendumit më 25 shtator është 

një aventurë në çështjen e etnisë 

kurde. 

Duke pasur parasysh këto kushte, 

ekziston pikëpamja se çështja e 

ndarjes së Kurdistanit nga Iraku 

është më shumë një lloj “konsumi i 

brendshëm”, pasi nga njëra anë 

Massoud Barzani dhe demokratët 

po luftojnë për ta trajtuar këtë 

çështje në mënyrë që të 

administrojnë presionet e 

brendshme kundër tyre dhe nga 

ana tjetër, ata mundohen që në 

këtë mënyrë të ushtrojnë presione 

mbi qeverinë qendrore të Bagdadit 

dhe të marrin sa më shumë 

lëshime dhe favore nga qeveria e 

Bagdadit, sidomos në aspektin 

financiar. 

 

Në nivel kombëtar 

Faktori i dytë në vendimin e 

Massoud Barzanit dhe Partisë 

Demokratike për të përcaktuar 

afatin e organizimit të referendumit 

separatist, duhet të kërkohet në 

mosmarrëveshjet mes qeverisë 

lokale të Kurdistanit dhe qeverisë 

qendrore të Bagdadit. Këto 

mosmarrëveshje mund të ndahen 

në katër kategori: energjia, 

buxheti, territori dhe siguria. 

Mosmarrëveshjet në fushën e 

energjisë përfshijnë sjelljen ilegale 

të qeverisë lokale të Kurdistanit në 

fushën e eksplorimit, nxjerrjes dhe 

eksportit të naftës, të cilat duhet të 

licencohen nga qeveria qendrore 

në përputhje me kushtetutën 

irakiane, por qeveria lokale i bën 

këto veprime pa marrë leje nga 

qeveria e Bagdadit dhe në anën 

tjetër ajo refuzon depozitimin e 

fondeve në thesarin qendror të 

shtetit në Irak. Mosmarrëveshja në 

fushën e buxhetit gjithashtu është 

mbi 17 për qind të buxhetit të 

Irakut për rajonin e Kurdistanit, 

shumë që duhet dhënë nga qeveria 

qendrore e Bagdadit, për të cilën 

qeveria e Bagdadit refuzon ta japë 

duke iu referuar sjelljes ilegale të 
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qeverisë lokale kurde në çështjen e 

energjisë. Mosfianncimi i buxhetit 

është një nga arsyet që shkaktoi 

probleme ekonomike dhe shfaqjen 

e protestave shoqërore kundër 

qeverisë lokale të Kurdistanit 

irakian. 

Mosmarrëveshjet territoriale janë 

përqendruar në mos zbatimin e 

nenit 140, sidomos për rajonin 

Kirkuk të Irakut. Qeveria lokale 

kurde ka përfituar nga pushtimi i 

territoreve të Irakut nga ISIS në 

vitin 2014, të cilën e ka shfrytëzuar 

si një mundësi për të vendosur 

kontrollin e sa në disa pjesë të 

territoreve të kontestuara, ndërsa 

qeveria qendrore e Bagdadit 

territore në përputhje me 

kushtetutën irakiane i konsideron 

pjesë të territorit të saj. 

Kontestet në sektorin e sigurisë 

kanë të bëjnë me forcat 

Peshmerga. Qeveria lokale e 

Kurdistanit do që qeveria e 

Bagdadit të ketë të njëjtin qëndrim 

ndaj forcave Peshmerga ashtu siç 

ka ndaj forcave të armatosura të 

Irakut. Ndërkohë, qeveria qendrore 

e Irakut thekson se ushtria dhe 

forcat e armatosura janë forca 

kombëtare, ndërsa forca 

Peshmerga konsiderohet forcë 

lokale në Kurdistan, të drejtat dhe 

nevojat e të cilëve duhet të 

sigurohen me të njëjtin buxhet prej 

17 përqind. 

Shumë analistë janë të mendimit 

se Massoud Barzani dhe qeveria 

lokale e Kurdistanit irakian, të 

vetëdijshëm mbi gjendjen dhe 

duke besuar se qeveria qendrore e 

Bagdadit tani është një shtet 

jofunksional dhe i dobët, situatën 

aktuale po e shfrytëzojnë si një 

mundësi për të realizuar 

referendumin separatist, ose të 

paktën të marrin më shumë pikë 

nga qeveria e Bagdadit. Në këtë 

drejtim, instituti Rand në vitin 

2016 shkroi në një raport kushtuar 

dëshirës së qeverisë lokale të 

Kurdistanit për të mbajtur një 

referendum ndarjeje dhe thotë: 

“Prania e ISIS në Irak ka bërë që 

Barzani të flasë hapur për” 

dështimin e Irakut”. Qeveria lokale 

e Kurdistanit beson se sistemi 

politik i Irakut është i paefektshëm 

dhe kjo paefektshmëri do të 

vazhdojë. Aftësia e qeverisë 

irakiane për të frenuar ndarjen e 

Kurdistanit është e kufizuar, sepse 
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Bagdadi përballet me sfida të tilla 

si dobësimi i fuqisë ushtarake, 

financiare, tensione sektare, 

dallimet politike, paraliza 

ekonomike dhe në përgjithësi, 

lodhja e shkaktuar nga një dekade 

konflikti dhe lufte. Megjithatë 

ekziston edhe një mundësi tjetër 

mbi referendumin separatist i cili 

mund të anulohet nga qeveria 

lokale e Kurdistanit në rast se kjo 

qeveri merr favore akoma më të 

mëdha nga qeveria qendrore e 

Bagdadit./ PT 
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Erdogan: Mosadi është implikuar në 

referendumin e Kurdistanit irakian 

Ismail Sulejman 

 

Presidenti turk Rexhep Taip 

Erdogan deklaroi se agjencia e 

spiunazhit të Izraelit, Mosad, 

ka luajtur një rol në 

referendumin e fundit mbi 

pavarësinë e Kurdistanit në 

Irakun e veriut. 

Gjatë një fjalimi televiziv në qytetin 

turk të Erzurumit të shtunën, 

Erdogan shprehu keqardhjen se 

kurdët irakianë e kishin festuar 

referendumin e fundit të 

pavarësisë me flamuj izraelitë. “Kjo 

tregon një gjë, se kjo administratë 

(në Irakun e veriut) ka një histori 

me Mosadin, ata janë bashkë “, tha 

Erdogan. “A e dini se çfarë po 

bëni? Vetëm Izraeli ju përkrah,” 

shtoi ai. Erdogan u zotua se 

Kurdistani i Irakut “do të paguajë 

një çmim” për referendumin e 

“papranueshëm” të pavarësisë. “Në 

Irakun e veriut nuk është duke u 

themeluar një shtet i pavarur, por 

përkundrazi është hapur një plagë 

vazhdimisht gjakderdhëse,” tha ai. 

“Nga shpërfillja e këtij realiteti nuk 

përfitojmë as ne, as vëllezërit tanë 

kurdë në Irak”, tha Erdogan, duke 

u bërë thirrje kurdëve irakianë të 

“zgjohen nga kjo ëndërr” e 

pavarësisë./ PT 

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip 

Erdoğan, deklaroi sot në Ankara, 

se Turqia nuk do të lejojë një tjetër 

“Lawrence të Arabisë”, të 

destabilizojë rajonin, raporton 

Anadolu Agency (AA). 

Komentet e numrit një të shtetit 

turk, u bënë lidhur me zhvillimet e 

fundit me referendumin kontrovers 

për pavarësi të kurdëve në Irak, në 

të cilin Erdoğan tha se ashtu siç 
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nuk kanë lejuar që zjarri nga 

konflikti në Siri të përhapet në 

Turqi, njëjtë do të veprohet edhe 

në pengimin e ndaljes së zjarrit 

nga Iraku. 

“Një tjetër Lawrence (nga Arabia) 

këtë herë nuk do të ketë sukses, 

duhet ta dini këtë”, tha Erdoğan 

duke iu referuar spiunit britanik 

T.S. Lawrence, i cili kishte lidhje 

me revoltën arabe kundër 

Perandorisë Osmane gjatë Luftës 

së Parë Botërore. 

Erdoğan ka folur pas publikimit të 

shifrave preliminare të 

referendumit të cilat flasin se 93 

për qind e votuesve të 

referendumit të mbajtur të hënën, 

kanë përkrahur pavarësinë e 

kurdëve, ndonëse mbajtja e tij u 

kritikua nga bashkësia 

ndërkombëtare. 

Iraku, Turqia, Irani, SHBA-të dhe 

OKB-ja e kanë kundërshtuar 

referendumin, duke thënë se kjo 

do ta shpërqendrojë luftën kundër 

organizatës terroriste DEASH dhe 

do ta destabilizojë më tej rajonin. 

Qeveria e Irakut ka njoftuar se nuk 

do të njohë referendumin e 

zhvilluar nga Administrata Rajonale 

Kurde në veri të Irakut dhe 

rezultatet e saj pasi që është në 

kundërshtim me kushtetutën e vitit 

2005./ AA 
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