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Lufta e Turqisë kundër terrorit 
Nga  

 Can ACUN 

Turqia përmë shumë se 30 vjet lufton kundër 

terrorizmit në mënyrë të vendosur. Ndërkohë që 

gjatë këtij procesi kanë humbur jetën me mijëra 

njerëz për shkak të sulmeve të organizatës 

terroriste PKK, në pah doli edhe kostoja e lartë 

shpirtërore dhe materiale. Por, krahas luftës së 

vazhdueshme të Turqisë kundër PKK-së, edhe 

dalja në skenë e organizatës terroriste DAESH, 

e cila përfitoi nga kaosi në Irak dhe Siri si dhe 

për shkak të sulmeve të kësaj organizate, Turqia 

u ballafaqua me një sfidë të re. 

Ndërkohë që kjo situatë bëri që Turqia krahas 

PKK-së të fillojë edhe një luftë aktive kundër 

DAESH-it, forcat turke të sigurisë me 

operacionet e ndërmarra brenda vendit kundër 

DAESH-it dhe PKK-së arritën ta minimizojnë 

kërcënimin nga terrori. Vakumi i autoritetit që 

vazhdon në Siri dhe kërcënimet që vijnë nga 

organizatat terroriste DAESH dhe PKK, të cilat 

formuan baza logjistike dhe zona të sigurta për 

veten e tyre në Siri, e detyruan Turqinë të 

ndërmarr operacione ushtarake matanë kufirit. 

Turqia, e cila me operacionin “Mburoja e 

Eufratit” e spastroi vijën kufitare nga kërcënimi 

i organizatës terroriste DAESH, edhe me 

operacionin “Dega e Ullirit” ka hedhur një hap 

të rëndësishëm kundër YPG-së, e cila është 

fraksion i PKK-së në Siri. 

Organizata terroriste YPG, e cila me vite 

kontrollon zonën e Afrinit, paraqet kërcënim të 

rrezikshëm ndaj sigurisë kombëtare të Turqisë. 

Elementet e YPG-së në Afrin nëpërmjet maleve 

Amanos infiltronin terroristët dhe armët në 

Turqi dhe ishin kërcënim kombëtar për Turqinë. 

Kështu që një numër i madh i sistemeve të 

armatimit të infiltruar në Turqi nga Siria, është 

kapur nga ana e forcave të sigurisë gjatë 

operacioneve antiterror. Prania e YPG-së në 

Afrin në të njëjtën kohë u bë burim i 

rëndësishëm njerëzor për përfitimin e 

militantëve të rinj për PKK-në. Gjithashtu 

militantët e YPG-së në Afrin duke bërë 

propagandë ndërkombëtare dhe nxitje kundër 

Turqisë të një numri të madh të rretheve në 

Turqi dhe të atyre ndërkombëtare, siguronte 

mbështetje për propagandën e PKK-së. Në 

sulmet e YPG-së, të ndërmarra posaçërisht në 

Kilis dhe Reyhanli kanë humbur jetën një numër 

i madh i civilëve. Me përfundimin e suksesshëm 

të operacionit “Dega e Ullirit” Turqia do të 

garantojë sigurinë kufitare të saj, ndërsa 

eliminimi i organizatës terroriste në Afrin në të 

njëjtën kohë do të prish ëndrrën e organizatës 

terroriste PKK për të formuar korridorin 
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terrorist që do të shtrihej nga Iraku deri në Detin 

Mesdhe. 

Dominimi në terren i YPG-së, fraksionit sirian 

të PKK-së, nuk kërcënon vetëm sigurinë 

kombëtare të Turqisë, por njëkohësisht paraqet 

kërcënim edhe për tërësinë territoriale të Sirisë. 

Kështu që e ashtuquajtura udhëheqja e 

organizatës terroriste KCK-së, me të cilën është 

e lidhur edhe YPG-ja, nuk hoqi dorë nga ëndrra 

e saj për formimin e “Kurdistanit” që do të 

përfshinte territoret e Sirisë, Iranit, Irakut dhe 

Turqisë. Kjo mund të shihet edhe nëpër hartat e 

gjetura në të ashtuquajtura zyrat e kajmekamëve 

të rajonit të Afrinit, që u çliruan nga terroristët. 

Zonat e kontrolluara nga ana e YPG-së janë 

shpallur si të ashtuquajtura Zonat Federale të 

Sirisë Veriore, ndërsa organizata terroriste 

mbajti zgjedhje të rreme në këtë rajon. 

Në anën tjetër Turqia me anë të operacionit 

“Dega e Ullirit” synon që ta spastrojë Afrinin 

nga organizata terroriste YPG dhe ta shpëtojë 

popullatën vendore nga dhuna e kësaj 

organizate. Siç dihet shumicën e popullatës së 

Afrinit e përbëjnë kurdët sirianë. Shumica e tyre 

janë arratisur nga dhuna e YPG-së dhe janë 

strehuar në Turqi, Irak dhe në vendet evropiane. 

Vetëm në Turqi janë strehuar 300 mijë kurdë 

sirianë të arratisur nga dhuna e YPG-së. Dihet 

se kurdët sirianë të mbetur në Afrin duan të 

largohen nga ky vend, por ata pengohen dhe 

mbahen me dhunë nga YPG-ja. Turqia synon që 

së bashku me ushtrinë kombëtare të formuar nga 

sirianët ta spastrojë Afrinin nga elementet 

terroriste të YPG-së dhe të shpëtojë popullatën 

vendore. Me anë të shprehjes “Afrini është i 

banorëve të tij” që zë vend në komunikatat e 

lëshuara mbi Afrinin, Turqia, vë në pah qëllimin 

e saj në këtë zonë. 

Operacioni “Dega e Ullirit” është një operacion 

ushtarak i filluar si rezultat i shkaqeve të 

ndryshme nga aspekti i Turqisë. Së bashku me 

forcat e ushtrisë kombëtare të formuar nga 

sirianët, Turqia në njërën anë do ta spastrojë 

Afrinin nga militantët e YPG-së dhe do ta 

mënjanojë kërcënimin që i kanoset sigurisë 

kombëtare të saj dhe në anën tjetër do ta ruaj 

tërësinë territoriale të Sirisë dhe do ti shpëtojë 

kurdët sirianë nga dhuna e YPG-së. Pas 

spastrimit të DAESH-it nga kufijtë e Turqisë 

është vërejtur ulje e dukshme në sulmet e kësaj 

organizate terroriste në vend. Në të njëjtën 

mënyrë do të ulen edhe sulmet e PKK/YPG-së 

pas spastrimit të kësaj zone. 

Operacioni “Dega e Ullirit” do të krijojë efektin 

domino që do të dobësojë seriozisht PKK/YPG-

në edhe në zonat tjera. Banorët vendorë kanë 

filluar me kryengritje në Menbixh, Haseke, 

Rakka dhe Dejr-u Zor, zona këto të pushtuara 

nga organizata terroriste. Ndërkaq edhe vendet 

që bëjnë patronazh ndaj terrorit si ShBA-ja do të 

shohin më qartë se kjo do të ketë një kosto të 
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lartë dhe se do të evoluojë drejtë një pike të 

paqëndrueshme./trt 

*Ekspert i politikave të jashtme në Fondacionin 

për Kërkime Politike, Ekonomike dhe Sociale 

(SETA), Ankara 
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Nga Ibrahim Favzi 

Siç është pasqyruar edhe në shumë burime 

të hapura organizata terroriste PKK/PYD-

YPG ka bashkëpunuar dhe vazhdon të 

bashkëpunojë mbi baza reciprociteti me 

organizatën tjetër terroriste DAESH. 

Është vënë re se ndërmjet organizatave 

terroriste PKK/PYD-YPG dhe DAESH është 

ndërtuar një lidhje e bazuar mbi interesat 

reciproke përtej luftimeve që ndodhin mes 

tyre dhe disa çështje lidhur me këtë lidhje të 

veçantë janë pasqyruar edhe në burime të 

hapura. 

 

Shembulli më konkret i marrëdhënies që 

ekziston ndërmjet organizatave terroriste 

PKK/PYD-YPG dhe DAESH publikimi i 

pamjeve, ku terroristët e DAESH-it duken 

teksa nxirren me autobusë nga qyteti Raka 

në bazë të marrëveshjes së PKK/PYD-YPG 

kishte bërë me organizatën terroriste 

DAESH gjatë marrjes së qytetit të Rakës, i 

ashtuquajturi kryeqytet i organizatës 

terroriste DAESH, e cila e kishte pushtuar 

qytetin më 15 janar 2014. Në datën 17 tetor 

2017 kontrolli i qytetit ishte marrë nga 

PKK/PYD-YPG, falë mbështetjes intensive 

me armë, nga toka dhe ajri që kishin ofruar 

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) 

dhe Koalicioni Ndërkombëtar. Në 

respektim të marrëveshjes së arritur 

ndërmjet PKK/PYD-YPG dhe DAESH gjatë 

procesit të marrjes së Rakës, pjesëtarët e 

DAESH-it që gjendshin brenda në Raka u 

nxorën në mënyrë të sigurt me autobusë 

nga Raka dhe ishin transferuar në zonat 

Markada, Al Suvar dhe Deyr’uz Zor. Dhe të 

gjitha këto veprime ishin kryer me dijeninë 

e ShBA-së dhe Koalicionit Ndërkombëtar 

(të krijuar për të luftuar DAESH-in). Lajmet 

në lidhje me marrëveshjen dhe transferimet 

në fjalë ishin bërë nga korrespondentët e 

BBC-së Quentin Sommerville dhe Riam 

Dalat.[1] 

 

Marrëveshja e arritur në Raka ndërmjet 

PKK/PYD-YPG dhe DAESH është pranuar 

dhe zyrtarët amerikanë dhe të Koalicionit 

Ndërkombëtar. Eric Pahon, një prej 

zëdhënësve të Departamentit amerikan të 

Mbrojtjes (Pentagon) kishte bërë këtë 

deklaratë: “ndoshta jo gjithmonë mund të 

pajtohemi plotësisht me partnerët tanë, por 

ne respektojmë zgjidhjet që u gjejnë ata 

problemeve të tyre, duke pretenduar se 

marrëveshja në fjalë është bërë me qëllimin 

e vetëm për të mbrojtur civilët”. Kurse 

zëdhënësi i Koalicionit Ndërkombëtar, 

koloneli Ryan Dillon në një postim që kishte 

bërë në Twitter kishte thënë se marrëveshja 

nuk ishte një “sekret.”[2] 

 

Zëdhënësi i Forcave Demokratike të Sirisë, 

Talal Silo, i cili në 15 nëntor 2017 ishte 

Lidhja ndërmjet PKK/PYD dhe DAESH 
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dorëzuar në Turqi, në një reportazh për 

gazetën britanike “Times”, kishte thënë se 

para Rakës Forcat Demokratike të Sirisë e 

kishin bërë edhe në Menbixh. Sipas Silo, 

pjesëtarët e PYD/YPG u kishin shitur 

militantëve të DAESH-it dokumente 

udhëtimi, që fillonin nga 200 dollarë, për të 

kaluar lirshëm në territoret e kontrolluara 

prej tyre.[3] Komandanti i Forcave 

Demokratike të Sirisë (FDS), Shahin Xhilo 

kishte arritur marrëveshje me ShBA-në dhe 

ishte lejuar që 2 mijë anëtarë të DAESH-it 

të dilnin nga qyteti të shoqëruar me 

mburojën e civilëve para bërjes publike të 

çlirimit të Menbixhit, rrëfen Silo në 

reportazhin e tij për gazetën “Times”, 

ndërsa tërheq vëmendjen se lejimi nga FDS 

dhe ShBA i pjesëtarëve të DAESH-it të 

shkojnë drejt Xherabulusit duke u 

garantuar atyre jetën është marrëveshja e 

parë që është arritur ndërmjet ShBA-së dhe 

FDS-së. Një marrëveshje tjetër është 

realizuar në Tabka, mbi Lumin Eufrat. 

Anëtarëve të DAESH-it leja për një dalje të 

sigurte nga rrethimi u është dhënë pas 

takimit që Shahin Xhilo bëri me amerikanët 

në emër të PYD/YPG-FDS, sqaron Silon.[4] 

Në dritën e këtyre zhvillimeve mund të 

thuhet se ndërmjet PYD/YPG dhe DAESH 

është ndërtuar një marrëdhënie me interes 

reciprok. 

 

Kurse në një reportazh për agjencinë turke 

të lajmeve Anadolu Agency (AA), pyetjes se 

e shfrytëzon PKK-ja naftën në Deyr’uz Zor 

dhe Hakeki, Talal Silo i ka dhënë këtë 

përgjigje: “YPG dhe PKK puset e naftës në 

Rumeylan ka nisur ti shfrytëzojë pas 

marrjes së kontrollit të tyre në vitin 2012. 

Në fillim naftën që nxirrej këtu e 

eksportonin duke kaluar në zonat e 

kontrolluara nga DAESH-i. Për shembull, 

Ali Sheyr, personel i PKK-së përgjegjës për 

veprimet financiare në Xhezire, jeton në 

Kamishli. Ai ka lidhje direkte me krerët 

drejtues të PKK-së dhe është personi 

kompetent për të lidhur kontrata për shitjen 

e naftës. Vetëm ky person ka dijeni për të 

ardhurat që siguron organizata nga shitja e 

naftës. Ky është një sekret i PKK-së. Që nga 

viti 2012 e këtej Ali Sheyr e shet jashtë 

naftën që nxirret këtu. Dikur shitja 

sigurohen vetëm përmes rajoneve të 

kontrolluara nga DAESH-i. Oficeri i 

ushtrisë së regjimit, al-Katranxhi është 

përgjegjësi i përgjithshëm i PKK-së për 

sektorin e naftës, madje as Shahin Xhilo 

nuk mund të përzihet e ndërhyjë tek ky. 

Çështja e naftës ka qenë sekreti i 

organizatës. Më vonë arrita të zbuloj disa 

dokumente, dhe duke pyetur sigurova disa 

informacione. Paratë që fitonin nga shitja e 

naftës depozitoheshin në llogarinë e disa 

emrave të besuar të tyre në bankat e 

Libanit. Pastaj, prej këtu këto para 

transferoheshin në Evropë. Emrat që 

merren me këtë punë janë të gjithë të PKK-

së. Çështja është shumë e madhe, pasi çdo 

ditë transportohej naftë me qindra 

autobote.”[5] 

 

Një zhvillim tjetër që ra në sy më vonë në 

këtë drejtim ishte veprimi që bëri 

organizata terroriste DAESH duke i lënë 

PKK/PYD-YPG-së shumë pika strategjike 

pa hedhur asnjë plumb, kur PKK/PYD-YPG 

filloi tentativat e saj për të pushtuar 

territore në drejtim të provincës Deyr’uz 

Zor. 
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Ndërsa vazhdonte sulmet në drejtim të 

lindjes së qytetit Deyr’uz Zor, PKK/PYD-

YPG-ja bëri sërish një marrëveshje me 

DAESH-in. Tekstin e kësaj marrëveshjeje e 

publikoi agjencia e lajmeve “Qasioun”. 

Sipas marrëveshjes në fjalë PKK/PYD-YPG 

dhe DAESH kanë shpallur armëpushim mes 

tyre. Me nënshkrimin e marrëveshjes së 

armëpushimit PKK/PYD-YPG ndërpreu 

sulmet ndaj territoreve që ishin nën 

influencën e DAESH-it dhe pas menjëherë 

pas boshatisjes së zonës nga pjesëtarët e 

DAESH-it, të cilët lëvizën në lindje të Sirisë, 

organizata PKK/PYD-YPG pushtoi pjesën 

lindore të qytetit Deyr’uz Zor. 

 

Krahas krijimit të mundësisë për pushtimin 

e territoreve të reja në Siri nga PKK/PYD-

YPG me DAESH-in janë bërë edhe shumë 

pazarllëqe të tjera përmes armiqësisë 

kundër Turqisë. Shumë terroristë të 

DAESH-it, që momentalisht mbahen në të 

ashtuquajtura burgje të PKK/PYD-YPG-së 

në qytetet Raka dhe Deyr’uz Zor, po lirohen 

nga këto të ashtuquajtura burgje me kusht 

që të kryejnë veprimtari kundër Turqisë. 

Pjesëtarët e DAESH-it edhe sikur të mos 

marrin pjesë aktive në një veprim kundër 

Turqisë ata përbëjnë kërcënim për Turqisë 

duke depërtuar me rrugë të ndryshme në 

rajonet ku ndodhen njësitë ushtarake të 

Turqisë, si në Idlib dhe zonën, ku është 

zhvilluar Operacioni “Mburoja e Eufratit”. 

Krahas kësaj organizata terroriste 

PKK/PYD-YPG personat në fjalë (militantët 

e DAESH-it) i përdor në kuadër të 

përpjekjeve të saj për të bërë propagandë të 

zezë në opinionin publik ndërkombëtar për 

ta treguar Turqinë në një krah me DAESH-

in. 

Për shkak të Operacionit “Dega e Ullirit”, 

organizata terroriste PKK/PYD-YPG ka 

nisur të lërë të lirë edhe militantët e 

DAESH-it që i mban në burgjet e 

kontrolluara prej saj në Afrin me kusht që 

këta të luftojnë kundër Forcave të 

Armatosura Turke dhe Ushtrisë së Lirë 

Siriane (ULS).. përveç kësaj po të shikojmë 

lajmet e reja që kanë dalë në lidhje me këtë 

çështje, vihet re se PKK/PYD-YPG me 

synimin për të përfituar edhe nga pjesëtarët 

e tjerë të DAESH-it, të cilët kanë mbetur në 

Siri dhe nuk kanë vend tjetër për të shkuar, 

u ka premtuar këtyre njerëzve një jetë të re 

dhe sipas konstatimeve një pjesë të 

anëtarëve të DAESH-it i ka transferuar nga 

pjesa lindore e Lumit Eufrat për në Afrin. 

Dëshmohet se terroristët e DAESH-it, të 

cilët nuk mund të kthehen në vendin e tyre, 

por kanë aftësi të larta për të luftuar dhe 

bërë bomba artizanale, po vlerësohen nga 

PKK/PYD-YPG dhe atyre që pranojnë të 

bashkëpunojnë PKK/PYD-YPG-ja u ka 

premtuar se do t’ua fshijë emrat nga lista e 

zezë (terroriste).[6] Masat që po merr 

PKK/PYD-YPG në drejtim të sigurimit të 

përfitimeve nga terroristët ish-pjesëtarë të 

DAESH-it, janë të rëndësishme, pasi ato 

pasqyrojnë kalimtarësinë e anëtarëve 

ndërmjet organizatave terroriste. Përveç 

kësaj, një situatë e tillë tregon edhe 

hipokrizinë e PKK/PYD-YPG-së, e cila merr 

mbështetje nga shumë shtete, kryesisht nga 

ShBA-ja dhe vendet evropiane, nën petkun 

e luftës kundër DAESH-it, si dhe atë që kjo 

organizatë terroriste (PKK/PYD-YPG) për 

interesat e saj mund të bashkëpunojnë edhe 

me një kërcënim që cilësohet si ekzistencial. 
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Me qëllim për të bërë spastrim etnik dhe 

ndryshuar demografinë e krahinave që ka 

pushtuar, PKK/PYD-YPG-ja i detyron 

banorët vendas kryesisht arabët dhe 

turkmenët, të emigrojnë. Kurse pjesëtarët e 

organizatës terroriste DAESH, të cilët nuk 

do që ti mbajnë në të ashtuquajturat burgjet 

e saj, PKK/PYD-YPG i përzien me 

popullatën që shpërngul me forcë dhe i 

dërgon në Turqi. Për më tepër, edhe grupet 

e njohura si pjesë e organizatës terroriste 

DAESH i dërgon në Turqi përmes kalimeve 

të paligjshme (tuneleve) në kufirin Turqi-

Siri. 

 

Nga ana tjetër në raportin e revistës 

amerikane “Nation”, pasqyruar në media në 

datën 9 shkurt 2017, thuhet se PYD/YPG-ja 

po kryen krime lufte në veri të Sirisë dhe ka 

shpërngulur me forcë me dhjetëra-mijëra 

njerëz. Me dhjetëra-mijëra civilë arabë dhe 

kurdë të zonave që mban nën kontroll në 

veri të Sirisë i ka syrgjynosur dhe ka bërë 

krime lufte, bën të ditur raporti dhe vë 

theksin në një detaj të rëndësishëm; YPG-ja 

në këtë rajon nuk ka luftuar me DAESH-in, 

përkundrazi ajo ka ndjekur një mënyrë të 

vepruari kinse pengon grupet pjesëmarrëse 

në konflikt, dokumenton ndër të tjera i 

njëjti raport.[7] Duke u nisur nga kjo mund 

të thuhet që raporti në fjalë është përpjekur 

të theksojnë bashkëpunimin që PYD/YPG 

ka bërë dhe bën me DAESH-in. 
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nga Zafar Bangash  

 

Sipas informacioneve të përftuara nga 

dokumentët e publikuara nëWikiLeaks plani për 

destabilizimin e Sirisë me qëllim rrëzimin e 

qeverisë së asaj kohe ishte planifikuar që para 

vitit 2005 (Ky informacion është publikuar në 

një artikull të shkruar ngaCraig Whitlock për 

gazetënWashington Post më datë 17 prill 2011). 

 

Ndërsa frontet takfirixhinjve në Irak dhe Siri po 

shpërndahen gjithnjë e mëshume dhe Mësimet e 

përftuara nga lufta e Sirisë ndërsa kontrolli që 

kishin mbi territoret e këtyre dy shteteve po 

tkurret me shpejtësi, tashmë ka ardhur koha që 

të reflektojmënë lidhje me zhvillimet e gjashtë 

viteve të fundit. Gjenden disa mësime të 

rëndësishme që duhen mësuar nga kjo përvojë e 

tmerrshme që ka sjellë si pasojë derdhjen e 

gjakuttëqindra mijëra njerëzve të pafajshëm në 

Siri dhe ka krijuar përçarje të thella mes 

myslimanëve në mbarë botën. 

Shumë myslimanë që në të vërtetë janëtë 

sinqertë në besimin e tyre,të verbuarënga 

urrejtja që ndjenin ndaj Bashar al-Asadit, e 

braktisën parimin kuranor të drejtësisë dhe i 

lejuan ndjenjat e tyre që të diktonin veprimet e 

tyre:  

O besimtarë! Bëhuni zbatues të palëkundur 

të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të 

Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër 

prindërve dhe të afërmve tuaj. Qoftë i pasur 

ose i varfër ai (për të cilin dëshmoni), 

Allahu është për ata vlerësuesi më i 

drejtë.(Sure Nisa: Ajeti 135). [përkthimi i 

ajetit nuk i përket 

përkthyesit https://d1.islamhouse.com/data/s

q/ih_books/single/sq_Kurani_i_madherishe

m.pdf] 

Një gjë e këtillë ka ndodhur si brenda Sirisë 

ashtu edhe jashtë saj, dhe një pjesë e madhe e 

krijimit të kësaj situatendodhi për shkaktënjë 

presupozimi të keqpërllogaritur se qeveria e 

Assadit do të binte për çështje disa muajsh, 

ndoshta edhe shumë më shpejt. Shumë 

myslimanëve naivë u përthithën dhe u zhytën në 

vorbullën e trazirave në Siri. Kjo situatë u 

përpoj të paraqitej si pjesë e dëshirës së vetë 

popullit për ndryshim duke ndjekur kryengritjet 

e ngjashme në Tunizi, Egjipt dhe Libi. Është 

Mësimet e përftuara nga 
lufta e Sirisë 

http://www.mediaelire.net/shkrimtar/zafar-bangash/
https://d1.islamhouse.com/data/sq/ih_books/single/sq_Kurani_i_madherishem.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/sq/ih_books/single/sq_Kurani_i_madherishem.pdf
https://d1.islamhouse.com/data/sq/ih_books/single/sq_Kurani_i_madherishem.pdf
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interesante të theksohet se asnjë regjim 

monarkik –si Arabia Saudite, Bahreini, Jordania 

e kështu me rradhë – nuk u prek nga e 

ashtuquajtura “Pranvera arabe”. Pse u 

anashkaluan këto regjime dhe pse nuk u lejua të 

zhvillohej asnjë kryengritje – apo nuk u lejua që 

të ketë sukses në këto vende? 

Duke injoruar këtë të vërtetë të rëdësishme dhe 

vendimtare, shumë myslimanë të sinqertë u 

bënë mjete të paqëllimshme të imperializmit, të 

sionizmit dhe të vehabizmit. Kjo gjë ka ndodhur 

në dy nivele të ndryshme. Së pari, një numër i 

madh i të rinjve idealistë, por naivë myslimanë 

nga vende të largëta si Azia Juglindore, Azia 

Qendrore, Lindja Myslimane, Evropa dhe 

Amerika e Veriut u tërhoqën nga ideaqë ata 

mendonin se po ndihmonin në krijimin e 

khalifatit (shtetit islamik).  

Ndoshta literatura e Hizb al-Tahrir (HT) dhe 

retorika e tij e thjeshtë në lidhje me krijimin e 

khalifatitka kontribuan gjithashtu në këto 

përfshirje të të rinjve në Siri për të ndihmuar në 

krijimin dhe “mbrojtjen” e khalifatit. Megjithëse 

HT mund tëmos kenë menduar se ky do të ishte 

rezultati, pohimet e tyre thjeshtësuese i japin 

legjitimitet të plotëpropagandës Daesh-it / ISIS-

it. 

Pikë së dyti, të motivuara nga detyrimi fetar 

islamik për të ndihmuar myslimanët që mund të 

jenë duke vuajtur, organizatat bamirëse nxituan 

për të ndihmuar në këtë aspekt. Ndërkohë që 

motivimi ishte i admirueshëm, shumë organizata 

myslimane përfunduan duke u shndërruar në 

mjete të propagandës perëndimore-sioniste-

vehabiste për të fajësuar gjithçka që po ndodhte 

mbi qeverinë e Assadit. Në momentet që kanë 

parë terroristët takfirxhinjëduke kryer krime të 

tmerrshme, si therja e fytit dhe ngrënja e 

organeve të viktimave, për këto krime kanë 

fajësuar agjentë të qeverisë ose edhe CIA-n dhe 

Mossad-in.  

Rezultati përfundimtar ishte se një punë e tillë 

bamirëse që këto organizatë bënëthjesht sa ka 

shtuar edhe më shumë vuajtjet e vetë njerëzve të 

cilët këto organizata pretendonin se ishin duke 

ndihmuar. Në vend të kësaj, u përhap 

njëpropaganda e turpshme me motive sektare 

për të krijuar urrejtje në mesin myslimanëve të 

cilët mund të kenë mendime të ndryshme në 

tema të caktuara. Dëmtimi që i është shkaktuar 

strukturës së shoqërive myslimane është kaq i 

pamasë, saqë do të duhen dhjetëvjeçarë, nëse jo 

më shumë për ta kapërcyer këtë situatë. 

Gjëja më e rëndësishme që u arrit të kalohej pa 

u vënë re gjatë kësaj propagande ishte fakti se 

shumica dërrmuese e popullsisë siriane ishte 

viktimë ebrutalitetit të ISIS-it. Përveç skenave 

publike vrasjes nëpërmjet therrjes së fytit–pamje 

të cilat janë shfaqur gjerësisht në internet – 
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sirianët e zakonshëm përjetuan gjithashtu 

vështirësi personale ndërsa ranë në duart e 

banditëve vrasësë. Pasuritë e tyre u vodhën me 

armë dhe u detyruan të dilnin nga shtëpitë e tyre 

he t’i braktisnin ato. Edhe sirianët që nuk ishin 

të politizuarëtë tmerruar ngrinin zërin se, “këto 

njerëz nuk mund të jenë muxhahidinë”! Ata 

ishin të vetëdijshëm se nëse takfirinjtë do të 

kishte sukses, atëherë do të kishte dhunë dhe 

gjakderdhje pa fund. Populli sirian nuk 

dëshironte të kishte të bënte në asnjë aspekt me 

këta njerëz. 

Më datë 21 mars të vitit 2013, Tekfiristët vranë 

dijetarin e madh të botës islame, 84 vjeçarin 

Shejh Muhammed Sa'id Ramadan al-Buti 

brenda ambjenteve të xhamisë pasi kishtë 

përfunduar së faluri namazin. Shejh al-Buti,i cili 

ishte një dijetar mysliman sunni që kishte 

shërbyer si Myftiu i Madh i Sirisë, është autori i 

më shumë se 60 veprave shkencore religjoze. Ai 

doli kundërpërdorimit të dhunës dhe nuk e 

mbështeti opozitën që të merrte armët kundër 

qeverisë ekzistuese. Palët që mbështesin takfirët 

pretendonin se ishin agjentët e regjimit sirian që 

kishin vrarë Shejh al-Butin. megjithatë nuk 

paraqitën asnjë provë apo arsye që të vërtetonin 

se ishte regjimi që e kishte kryer këtë krim. Në 

mënyrë të ngjashme, Sariya, djalit 18-vjeçar 

tëmyftiut aktual të Sirisë,  Shejh Ahmed Badr 

al-Din Hasun iu bë pritë ndërsa shoqërohe edhe 

nga profesor i tij dhe u vranë nga takfirët më 2 

tetor të vitit 2011. Gjatë funeralit të djalit të tij, 

Shejh Hasun iu lut Allahut të Madhëruar që t’i 

udhëzonte në rrugën e drejtë takfirisin. Për më 

tepër, takfirxhinjtë kanë kryer edhe një varg 

vrasjesh të tjera të profesorëve të universitetit 

dhe figurave dhe personaliteteve të profilit të 

lartë të shoqërisë civile që refuzuan të 

bashkoheshin me luftën e nxitur nga jashtë për 

të përmbysur qeverinë. 

Disa palë të ndryshme që janë kundër Assadite 

hedhin përgjegjësinë e të gjitha këtyre akteve të 

tmerrshme mbi agjentët amerikanë dhe sionistë. 

Kjo përfaqëson vetëm gjysmën e panoramës së 

plotë të Sirisë. Sigurisht që agjentët e CIA-s dhe 

Mossad-it veprojnë në Siri, megjithatë takfirët 

janë pozicionuar me vullnetin e tyre të lirë krah 

pas krahu me armiqtë e Allahut. Kjo gjëvlen 

edhe për myslimanët jashtë vendit  që 

mbështetën grupet e opozitës në Siri. A mund të 

ofrojnë ata ndonjë justifikim në lidhje me sjellje 

të këtilla në pikëpamjen e Islamit? 

Që nga fillimi i këtij shekulli, një numër i 

shteteve myslimane janë pushtuar dhe 

shkatërruar nga shtetet imperialiste dhe aleatët e 

tyre. Vende të këtilla si Afganistani, Iraku dhe 

Libia janë kthyer në rrënojat që po digjen 

brenda për brend. Ndërkohë, disa vende 

myslimane kanë vepruar gjithashtu si mjete të 

gatshme dhe të vetëdijshme në luftërat e 

agresionit imperialisto-sionist të cilat kanë 
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shkaktuar të paktën 5 milionë vdekje që nga viti 

2001 e deri më tani. Sundimtarët myslimanë të 

këtyre regjimeve mbajnë në duart e tyre gjakun 

e miliona myslimanëve të pafajshëm. 

Pavarësisht shkatërrimit dhe vrasjeve masive, 

imperialistët nuk kanë arritur plotësisht të jenë 

të suksesshëm dhe për këtë arsye ata janë 

detyruar që të aprovojnë një strategji të re në 

lidhje me Sirinë dhe Jemenin. Mercenarët e huaj 

u vërshuan për në Siri me qëllim që ta 

shkatërronin atë, ndërsa sauditët dhe një 

kolacion i përzier i regjimeve shtypëse sulmuan 

Jemenin e varfër. Në të dy vendet, mund të 

duken shumë qartë gjurmët e dukshme të 

përfshirjes së sauditëve. 

Megjithatë, koalicioni i regjimeve dashakeqëse 

dhe mercenarët e tyre kanë dështuar në të dyja 

luftratt në këto vende. Është e rëndësishme që të 

shqyrtojmë se si Assadi arriti të mbizotëronte 

kundër mosmarrëveshjeve të këtilla dhe sesi 

luftëtarët e Ensarallahutnë Jemen kanë bërë të 

mundur që të parandalojnë agresorët në mënyrë 

që të mos mund tëkenë sukses. Le të analizojmë 

pisë së pari rastin e Sirisë. 

Sipas informacioneve të përftuara nga 

dokumentët e publikuara në ËikiLeaks plani për 

destabilizimin e Sirisë me qëllim rrëzimin e 

qeverisë së asaj kohe ishte planifikuar që para 

vitit 2005 (Ky informacion është publikuar në 

një artikull të shkruar ngaCraig Ëhitlock për 

gazetënËashington Post më datë 17 prill 2011).  

Kanë qënë disa faktorë të ndryshëm që kanë 

pasur rol vendimtar në këtë komplot të madh 

ndërkombëtar: pozita strategjike e Sirisë, lidhjet 

e saj të ngushta me Republikën Islamike të 

Iranit, që ndihmuan në lehtësimin e furnizimit të 

armëve për Hizbullahun në Liban, të cilat 

përdoren për t'u ballafaquar me pushtuesit 

sionist, si dhe me marrëdhëniet e ngushta të 

Damaskut me Rusinë, e cila ka një bazë 

ushtarake në Tartus, bazën detare që përdor flota 

ruse në Mesdhe. 

Shkatërrimi i Sirisë do të ishte një goditje e 

fuqishme nga ana e Izraelit sionist për të 

shkatërruar përfundimisht frontin e rezistencës. 

Pyetja që ndrihet është sesi arriti të kishte sukses 

qeveria e Sirisë për të mos u dorëzuar ndërkohë 

që vendet e tjera kishin dështuar? Mund të 

listojmë disa arsye që kanë sjellë këtë rezultat: 

1. Numri i personave që braktisën ushtrinë 

siriane ka qënë shumë i ulët; 

2. Struktura qeveritare siriane nuk u shpërbë si 

në rastin e Libisë; 

3. Irani Islamik morri një vendim strategjik që të 

ndihmonte aleatin e tij, Sirinë dhe dërgoi kështu 

luftëtarët e Hizbullahut në mbështetje të ushtrisë 

siriane; dhe së fundmi 
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4. Në shtator të vitit 2015, Rusia erdhi në 

ndihmë të Assadit. 

Të gjithë këta faktorë kanë dhënë kontributin e 

tyre në parandalimin e rënies së shtetit sirian, 

pavarësisht nga humbjet masive në rradhët e 

ushtarakve dhe shkatërrimin në kuptimin e parë 

të fjalës të të gjithë infrastrukturës së Sirisë. 

Dëmi ekonomik përSirinë vlerësohen të ketë 

kaluar vlerën e më shumë se 200 miliardë 

dollarë, gjë që do të thotë se do të duhen dekada 

të tëra për të rindërtuar vendin. 

Le të parashtrojmë edhe emrat e atyre që morrën 

pjesë në bandën e komplotistëve. Në këtë 

grupim përfshihen vende si: SHBA-ja, Izraeli, 

Arabia Saudite, Katari, Turqia, Jordania dhe një 

mori lojtarësh të tjerë aleatë. Ndërkohë që 

Arabia Saudite ka siguruar numrin më të madh 

të mercenarëve të luftës në Siri, duke përfshirë 

këtë përdhunuesit dhe vrasësit e dënuarë që janë 

liruar nga burgjet në këmbim të luftës së tyre në 

Siri, SHBA-ja dhe Izraeli kanë mundësuar 

armatosjen e terroristëve dhe kanë bombarduar 

në mënyrë të pandërprerë pozicionet ku 

gjendeshin baza të ushtrisë siriane. Këto janë të 

gjitha akte krejtësisht të jashtëligjshme dhe nëse 

këto vepra do të mund të silleshin para 

drejtësisë, zyrtarët amerikanë dhe sionistë do të 

gjykoheshin për krime lufte. 

Nuk mund të presësh ndonjë gjë shumë të 

ndryshme nga kriminelët e luftës, por çfarë 

mund të themi në lidhje me opozitën siriane, për 

më shumëpër opozitën politike dhe fetare? A 

nuk duhet të presim prej tyre ndonjë aderim të 

vetë parimeve islame? Le të marrim rastin e 

Adnan al-Ar'urit, një udhëheqës “fetar” i 

trajnuar nga vetë sauditët. Në korrik të vitit 

2014, kur Hamasi lëshoi raketa nga Gaza në 

shenjë hakmarrjejendaj sulmeve të sionistëve, 

al-Ar'ur ngrinte zërin në një video të publikuar 

në YouTube se veprimet e Hamasit ishin një 

tradhti e revolucionit sirian! Për këtë predikues 

sirian, Hamasi duhet ta kishte lejuar popullin 

paletinez të Gazës që hidhejnën tanket 

izraelitedhe të copëtoheshin në mënyrë makabre 

njerëzit, në mënyrë që “revolucioni” sirian të 

mund të përparonte, me ndihmën e SHBA-së, 

Izraelit dhe Arabisë Saudite natyrisht! 

Një vit para shpërthimit të al-Ar'urit nëpër 

video, figurat e opozitës siriane tashmë po 

debatonin për postet e kabinetit ndërsa ishin në 

pritje tëëmbëj të rënies së qeverisë së Assadit. 

Megjithatë, kjo rënie nuk mundi të ndodhte dhe 

ishte një zhgënjim i madh për opozitën. Ata nuk 

do të veshin kostumet e të vendosin kollaret në 

ceremoninë e betimit për postet e kabinetit që do 

të emëroheshin nga Perëndimi në Damask. 

Ndërkohë që qeveria e Presidentit Bashar Assad 

në Siri ka arritur të mbijetojë, Rusia, Irani dhe 
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Hizbullahu gjithashtu e kanë pozicionuar veten 

në vendet më të larta. Të gjitha këto palëkanë 

siguruar objektivat e tyre politike dhe 

strategjike, veçanërisht Republika Islamike e 

Iranit, luftëtarës e së cilës sakrifikuan jetën dhe 

gjakun për t'u ballafaquar dhe për të mposhtur 

bashkësinë dhe aleanëcën e keqbërësve dhe 

kukullave të tyrenë rajon. 

Për Presidentin rus Vladimir Putin, ish-shefi i 

shërbimeve të spiunazhit rus dhe një njeri të 

ftohtë dhe përllogaritës, Siria përbënte një çmim 

shumë të rëndësishëm që nuk mund ta lejonte t’i 

shpëtonte pa e shfrytëzuar. Për më tepër, ai 

mund ta parashikonte sesi terroristët e 

indoktrinuarë vehabistë do të vërshonin për në 

Rusi nëse do të arrinin të merrnin kontrollin në 

Siri. Ai dhe një mori nacionalistësh rusë ende e 

vuajnë rënien e Bashkimit Sovjetik. Putin nuk 

do të lejonte shkatërrimin e Rusisë nga duart e 

ushtarëve të paguarë dhe të stërviturë nga 

SHBA-ja dhe sauditët. 

Për Iranin Islamik, Siria përfaqëson fitoren e saj 

më të madhe në gati 40 vitet e fundit. Ai arriti të 

mposhte fuqinë e kombinuarë të Shteteve të 

Bashkuara, Izraelit, Arabisë Saudite, Turqisë, 

Katarit dhe Jordanisë. Ndërsa kjo fitore ka sjellë 

si rezultat që Beni Sauditëtdhe Beni Izraelitët të 

pranojnë haptazi bashkëpunimin e tyre, kjo 

fitore ka zbuluar gjithashtu natyrën e vërtetë të 

Beduinëve të Naxhdiut. Sipas atyre që ata vetë 

pranojnë, Beni Izraelitët janë kushërinjtë e tyre 

dhe Irani Islamik është armiku i tyre. A 

nevojitet ndonjë provë tjetër për natyrën e tyre 

të pabesë? 

Irani Islamik është shfaqur si një fuqi e madhe 

rajonale dhe këtë gjë e ka arritur në sajë të 

politikave dhe përpjekjeve të tij parimore, 

situatë e cila ka shkaktuar panik të madh në Tel 

Aviv. Ka qënë kjo situata që e ka detyruar 

kryeministrin izraelit Benjamin Netanjahu që të 

zhvillojë një vizitënë Soçi më 23 gusht për të 

kërkuar ndihmën e Putinit në kufizimin e 

ndikimit të Iranit në Siri. Sionistët u kthye me 

duar të zbrazëta ng ky udhëtim dhe u shqetësuan 

edh mëshumë për arsye se luftëtarët e 

Hizbullahut dhe luftëtarët e garës revolucionare 

të Iranit tashmë kanë arriturderi në territoret e 

Golanit përballë pushtuesve sionistë. 

Ky është një zhvillim i ri që do të ketë 

implikime të mëtjeshme për regjimin sionist. Në 

një situatë që duket deri tani të mos jetë shumë e 

afërt të fillimi tënjë lufte tjetër, sionistët do të 

duhet të luftojnë në fronte të shumëfishta. Nëse 

ata arritën të humbnin me shumë lehtësi ndaj 

luftëtarëve të armatosur Hizbullahutnë luftën e 

korrikut të vitit 2006, cilat janë shanset e 

sionistëve në një luftë kundër fuqisë së 

kombinuarë të Hizbullahut dhe Gardës 

Revolucionare të Iranit? 
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Infrastruktura e Sirisë mund të jetë shkatërruar, 

megjithatë ushtria e këtij vendi ka fituar përvojë 

jetike në fushën e betejës. Nga toka e gjakosur e 

Sirisë do të rilindë një brez më i pjekur që do ta 

kuptojë më mirë rëndësinë e unitetit për t'u 

përballur me agresionin që mund t’i vijë vendit 

nga jashtë. Pamja që ofron tashmë Lindja 

Myslimane ka ndryshuar rrënjësisht. Ajo tashmë 

është formësuar nga vetë vullneti i popullitdhe 

jo nga komplotet amerikano-zioniste. Kjo është 

një shenjë shpresëdhënëse. 

Ajo që është e nevojshme të bëjnë myslimanët e 

sinqertë tashmë është të reflektojë në lidhje me 

sjelljen e tyre gjatë këtyre gjashtë viteve e 

gjysmë të fundit. A kanë kontribuar për të 

ndihmuar njerëzit apo kanë kontribuar 

nëshkatërrimin e rajonit? Një përgjigje e 

sinqertë do t'u mundësonte myslimanëve që të 

rivlerësojnë sjelljen e tyre dhe të mos bëhen më 

në të ardhmen kukulla, qoftë edhe pa vetëdijen 

dhe vullnetin e tyre në duart e kriminelëve të 

luftës dhe vrasësve masive.  

 

Zafar Bangash 

 

Referencat e tekstit 
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Nga Bejtula Bekteshi 

Irani i cili ka mbetur relativisht i heshtur ndaj 

operacionit të Turqisë në veri të Sirisë, 

konsideron një numër të mundësive komplekse, 

duke përfshirë nxitjen e grupeve kurde në të 

gjithë rajonin. Irani, një lojtar me ndikim në 

Siri, për operacionin zgjodhi një linjë midis 

kundërshtimit total dhe pranimit total. 

Erdhën reagime të ndryshme nga palët të cilat 

janë të përfshira në krizën e Sirisë sipas mënyrës 

se si u lexuan qëllimet dhe reflektimet e 

operacionit ushtarak të Turqisë në Afrin, që 

filloi si një operacion i njëanshëm kundër 

luftëtarëve kurd. Përderisa SHBA-ja e cila 

mbështet forcat kurde në përbërje të Forcave 

Demokratike të Sirisë (SDG), duket se është 

kundër operacionit, Rusia e ka pranuar 

operacionin në heshtje. 

Reagimi i parë i Teheranit erdhi nga zëdhënësi i 

Ministrisë së Jashtme Behram Kasimi. 

Zëdhënësi shprehu "shpresë" se fushata Afrin do 

të përfundojë së shpejti në mënyrë që të 

parandalojë rritjen e paqëndrueshmërisë në Siri 

me 21 Janar. Kasımi i cili tha se “i kishte 

përcjell zhvillimet e fundit nga afër dhe me 

ankth”, theksoi nevojën për "mbrojtjen e 

integritetit territorial të Sirisë dhe respektimin e 

qeverisë kombëtare të vendit". Të nesërmen, 

shefi i Shtabit të Përgjithshëm iranian, gjeneral-

major Muhammad Hussein Bakiri zhvilloi një 

bisedë telefonike me homologun e tij turk 

Hulusi Akar. Pala iraniane sërish theksoi 

nevojën për të ruajtur integritetin territorial të 

Sirisë, por u zmbraps nga thirrja ndaj Turqisë 

për t’i dhënë fund operacionit. 

Sipas këtyre shpjegimeve, mund të thuhet se 

Irani ka miratuar një qëndrim mjaft modest ndaj 

operacionit turk. Irani nuk e dënoi drejtpërdrejt 

operacionin, por as nuk e mbështeti. 

Kur shqyrtohen arsyet e këtij qëndrimi, së pari 

duhet të theksohet kjo pikë: Një nga vështirësitë 

kryesore për Iranin pas periudhës së Shtetit 

Islamik ISIS, është dëshira e Uashingtonit për të 

mbrojtur dhe për të rritur ndikimin e vet në Siri, 

duke përdorur forca ‘përfaqësuese’ si SDG. 

Shtetet e Bashkuara, të cilat më parë nuk arritën 

 

Si e sheh Irani operacionin   
'Afrin' të Turqisë? 
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të krijonin një opozitë të armatosur efektive, 

shfaqën një përvojë më të suksesshme me SDG-

në. Shpëtimi i Rakka-së nga ISIS ishte suksesi 

më i madh i SDG-së. Nëse mendohet se një 

pjesë e konsiderueshme e SDG-së përbëhet nga 

luftëtarët kurd, operacioni i Turqisë ‘Afrin’ do 

të thotë goditje për ndikimin në rritje të SDG-së 

dhe për ndikimin e SHBA-së. 

Në këtë kontekst, dënimi dhe paralajmërimi i 

hapur i Ankarasë për mbështetjen e 

Uashingtonit ndaj grupeve kurde siriane dhe për 

planet ushtarake në veri të Sirisë, në fakt, 

nënkupton se është duke u larguar nga aleatët e 

saj të mëparshëm të NATO-s. Nuk është sekret 

se kjo çarje e cila filloi me përpjekje të 

pasuksesshme për grusht shtet në Turqi në 

korrik të vitit 2016, është mirëpritur nga ana e 

Teheranit. Kjo rrjedh, në aspektin e Teheranit, 

do të thotë që SHBA-ja përballet me pengesa të 

reja në politikën e saj të izolimit ndaj Iranit. 

Duhet të llogaritet gjithashtu se Irani në 

përgjithësi është i shqetësuar për ndjenjat 

separatiste të kurdëve në rajon. Nëse kurdët 

arrijnë të mbrojnë sovranitetin e tyre në Siri 

veriore, në hapin e ardhshëm, ata do të kërkojnë 

autonomi edhe nëse nuk janë të pavarur nga 

qeveria e Damaskut qendror. Kur mendohet 

dëshira e kurdëve të Irakut për pavarësi, e cila 

ende nuk është ftohur, kjo situatë mund të 

rindezë çështjen kurde në rajon dhekrijon 

shqetësime të mëdha jo vetëm për Damaskun, 

por edhe për Teheranin, Ankaranë dhe 

Bagdadin. 

Edhe një pikë tjetër e fundit por, po aq e 

rëndësishme është të qenurit Irani i kënaqur të 

paktën nga marrëveshja e tanishme ‘Afrin në 

këmbim të Idlibit”, mes Turqisë dhe Rusisë. 

Me fjalë të tjera, është e kuptueshme që Moska 

me Teheranin arrijnë në këtë përfundim: Nëse 

lejohet që Anakaraja të marrë atë që dëshiron në 

Afrin, edhe qeveria siriane mund të marrë 

përsëri rajonet nën kontrollin e grupeve rebele 

në Idlib, të mbështetura nga Turqia. Nga ky 

këndvështrim, Turqia e cila u bë çështja 

kryesore e integritetit të veriut me Sirinë në të 

ardhmen, si një shtet me objektiva legjitime të 

sigurisë kombëtare, do të jetë një 

bashkëbisedues më i lehtë nga lojtarët jo 

shtetëror si kurdët apo grupet e tjera të 

armatosura , qëllimet e të cilëve janë ende të 

paqarta. 

Megjithatë, të gjitha këto të vërteta nuk arritën 

që Irani të merr një qëndrim mbështetës për 

operacionin Afrin. Por pse? 

Së pari, ndryshe nga Turqia, Irani është i 

kujdesshëm që të mos ofendojë grupet e 

ndryshme kurde në rajon. Irani e priti 

Presidentin e Qeverisë Rajonale të Kurdistanit 
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në Irak (KBY), Neçirvan Barzanin, me 21 janar, 

kur operacini ‘dega e ullirit’ sapo kishte filluar. 

Gjatë vizitës së tij në Teheran, Barzani theksoi 

se territoret e KYB-së (Bashkimit Patriotik të 

Kurdistanit) nuk do të përdoreshin kundër 

Republikës Islamike, por gjithashtu shprehu 

mbështetje për integritetin e Irakut. Koha e 

vizitës mund të interpretohet si një sinjal se 

përderisa Irani i respektonë interesat themelore 

të kurdëve në rajon, ai është i gatshëm t'u 

drejtohet atyre. 

Në këtë kontekst, Irani ka këtë shqetësim: Nëse 

duke shkuar përtej qëllimit të deklaruar, tenton 

të pastrojë të gjithë Sirinë e veriut nga grupet 

kurde, Turqia mund të mobilizojë dhe të 

radikalizojë jo vetëm kurdët në Siri, por në të 

gjithë rajonin  gjë që mund të rrisë në terësi 

paqëndrueshmërinë rajonale. Ndërkohë, siq 

shihet nga refuzimi i grupeve kurde për të marrë 

pjesë në Kongresin e Dialogut Kombëtar Sirian, 

në Soçi të Rusisë, problemet që do të përjetohen 

në procesin politik mund t’i japin përsëri vrull 

grupeve radikale dhe terroriste dhe kaosi në Siri 

mund të thellohet në terësi. Kështu, edhe Kasimi 

vuri në dukje këtë çështje dhe paralajmroi se: 

“Kriza në Afrin mund të hap rrugë për ri-

fuqizimin e grupeve terroriste”. 

Së fundi, kur thuhet se operacioni i Ankarasë 

mund të zgjerohet drejt lindjes, deri në Menbiç, 

kjo mund të nënkuptoj se takimi i ushtrive turke 

dhe siriane në Aleppo, ka qëllime edhe më të 

mëdha se eliminimi i kurdëve të Turqisë. Turqia 

mund të dëshiroj që të krijoj një sferë të 

përhershme të ndikimit në veri të Sirisë, por kjo 

nuk është diçka që Irani mund t’a pranoj. 

Përfundimisht, gërshetimi të faktorëve pozitiv 

dhe negativ e shtynë Iranin që të miratojë një 

qëndrim të matur ndaj lëvizjes ushtarake të 

Turqisë. Por, ky qëndrim, si një qëndrim i varur 

nga zgjidhjet që do të bëjë më pas  Ankaraja në 

Siri, mund të ndryshoj në çdo moment. 

 

 

Burimi : İntizar.web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mediaelire.net/lajm/8195/si-e-sheh-irani-operacionin-afrin-te-turqise/
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Koment - Aleancë e trazuar: 

Luhatjet në marrëdhëniet 

turko-amerikane 

 

Marrëdhëniet turko-amerikane, që kanë 

kaluar treçerekun e shekullit që nga viti 1946 

e deri më sot, krahas periudhës së 

marrëdhënieve të mira, janë bërë skenë edhe 

e shumë krizave. 

 

Marrëdhëniet Turqi-BE/ 

Aleancë e trazuar: Luhatjet 

në marrëdhëniet turko-

amerikane 

 

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin 

Faktikisht ‘babai’ i shprehjes “aleancë e trazuar” 

është profesori amerikan i historisë, George 

Harris. Por duke qenë se kjo shprehje përputhet 

me marrëdhëniet Turqi-Amerikë, e pashë të 

përshtatshëm që ta përdor për titull të këtij 

programi duke i shtuar edhe disa fjalë nga vetja 

ime. 

Fillimi i marrëdhënieve turko-amerikane përkon 

me vitet kur u shfaq periudha e Luftës së Ftohtë. 

Sepse kur Turqia u përball me presionin e madh 

Sovjetik në mes të viteve 1940, vendet që 

mbështetën Ankaranë ishin Anglia dhe Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës. Londra kishte ndjerë 

nevojën për të ndihmuar Ankaranë me qëllim që 

të mbronte interesat e saj ekonomike, politike 

dhe strategjike në Lindjen e Mesme. Kurse 

Uashingtoni e mbështeti Ankaranë për shkak se 

e dinte se Anglia nuk mund t’ia dilte e vetme 

kundër Bashkimit Sovjetik dhe për shkak se 

bashkëveprimi me Turqinë ishte në interesin e 

tij. Gjithashtu, për shkak të krizave të rënda 

ekonomike me të cilat u përball në Luftën e 

Dytë Botërore, Anglia detyrën për mbrojtjen e 

interesave të Perëndimit në Lindjen e Afërt ia 

kishte lënë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 

Ndërkohë që ‘Uncle Sam’ (Shtetet e Bashkuara 

të Amerikës) do të ishte i zënë duke kontrolluar 

dhe mbrojtur Evropën, Atlantikun dhe Lindjen e 

Afërt, John Bull (Anglia)do të ishte përgjegjëse 

për Lindjen e Mesme. Kështu që sipas 

vendimeve të nënshkruara pas Luftës së Dytë 

Botërore të marra në Jalta dhe Potsdam, 

udhëheqja e hapësirës gjeografike të botës u nda 

ndërmjet anglo-sanksonëve dhe Bashkimit 

Sovjetik.    

Në këtë periudhë, marrëdhëniet në vijën 

Ankara-Uashington për shkak se Turqia u 

anëtarësua në NATO në vitin 1952 dhe se 

qëndroi pranë Amerikës gjatë krizës së Suezit 

që shpërtheu në vitin 1956, ishin shumë të mira 

pra ishin evoluar në nivelin e aleatit. Por pas 

vitit 1957 gjatë udhëheqjes së Kryeministrit 

Menderes dhe Presidentit Eisenhower 

marrëdhëniet filluan të prishen. Ndërmjet dy 

aleatëve u krijuan divergjenca për shkak të 

politikës dhe politikave ekonomike që do të 

ndiqte Turqia. 
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Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i 

vunë Turqisë rolin e hangarit të drithërave të 

Perëndimit, Kryeministri Menderes kërkonte që 

Turqia të industrializohej si një vend evropian. 

Në këtë kuadër, i ndjeri Menderes, për të arritur 

këtë gjë, në vitin 1959 planifikonte të 

nënshkruante një marrëveshje të madhe me 

Bashkimin Sovjetik. Por me grusht shtetin në 

Turqi në maj të vitit 1960 jo vetëm që u anulua 

ky plan por filloi edhe një stanjacion në 

marrëdhëniet turko-amerikane. 

Pas kësaj, kriza e parë e rëndësishme ndërmjet 

dy vendeve, shpërtheu me letrën që Presidenti 

Johnson i dërgoi Inëny-së (Inönü) në vitin 1964. 

Në letër Johnson e kërcënoi Turqinë se në qoftë 

se nuk vepron sipas direktivave të Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës për çështjen e Qipros, 

do ta linte Ankaranë vetëm ndaj Moskës. Kjo 

ishte një krizë e madhe në marrëdhëniet turko-

amerikane. Kurse një tension tjetër i madh 

shpërtheu në vitin 1974 gjatë Operacionit të 

Paqes për Qipron. Edhe pse Turqia ndërmori 

Operacionin e Qipros për arsye shumë legjitime 

dhe të drejta, Uashingtoni e cilësoi Ankaranë 

fajtore dhe zbatoi embargo armësh ndaj saj për 3 

vjet. Pastaj ashtu siç dihet në 12 shtator 1980 në 

Turqi u bë grusht shteti. 

  

Kurse kriza e tretë e madhe në marrëdhëniet 

turko-amerikane u përjetua në vitin 2011 me 

luftën civile që shpërtheu në Siri. Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës i japin mbështetje 

politike dhe ushtarake elementeve zgjatuese të 

organizatës separatiste terroriste PKK në Siri. 

Sepse kjo strategji që ndjek SHBA-ja filloi të 

dëmtojë sigurinë dhe tërësinë territoriale të 

Turqisë. Edhe gjatë referendumit të zhvilluar në 

veri të Irakut, 3 javë më parë, Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës e kanë vërtetuar qartë 

strategjinë e tyre. Kështu që Amerika, përgjatë 

korridorit terrorist PKK-PYD që mundohet të 

formojë përgjatë kufijve të Turqisë, duke i 

shtuar edhe veriun e Irakut, nxjerr në shesh se i 

është drejtuar objektivit për të krijuar një rrugë 

të re tranzit të energjisë. Nga njëra anë (SHBA) 

kërkon të rrethojë dhe abstraktizojë Turqinë, 

nga ana tjetër planifikon të ‘gozhdojë’ kontrollin 

mbi burimet energjetike në Lindjen e Mesme. 

Kurse Kryetari i administratës rajonale kurdë të 

Irakut (KRG), Mesut Barzani nuk ka parë asnjë 

të keqe nga qenia mashë e projekteve 

imperialiste. Duke parë zhvillimet e ditëve të 

fundit, pezullimi pa afat i procedurave të 

dhënies së vizave nga Uashingtoni për 

nënshtetasit turq në mënyrë të njëanshme dhe 

kundërpërgjigjja e Ankarasë në të njëjtën 

mënyrë ndaj Uashingtonit, e ka çuar tensionin 

ndërmjet Turqisë dhe SHBA-së në një nivel më 

të lartë dhe i ka shtyrë marrëdhëniet në një krizë 

të re. Faktikisht, infrastruktura e të gjitha 

krizave të sipërpërmendura, që kanë ndodhur 

kohët e fundit, përbëhet nga mocioni për Irakun 

(operacioni përtej kufirit) që daton në 1 mars 

2003. Mos mbështetja e Turqisë kundrejt 

 Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 

copëtimin e Irakut hapi derën e një krize të gjatë 

që vazhdon për kohësh midis Uashingtonit dhe 

Ankarasë.   

Si përfundim, kjo krizë e fundit me burim 

Amerikën, nuk është racionale dhe e 

vazhdueshme. Pasi nuk sjell asnjë dobi për të 

dyja palët. Elitat politike dhe ekonomike të 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë 

duhet të kuptojnë se Turqia nuk është më një 

vend i periudhë së Luftës së Ftohtë. Duhet të 

shohin se Turqia ndjek një politikë të jashtme që 

ka si prioritet pavarësinë dhe interesat 

kombëtare në kuadër të legjislacionit, drejtësisë 
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dhe kufijve njerëzore si dhe parimeve 

ndërkombëtare.  Ndërsa për sa i përket 

shpjegimit të kësaj gjendjeje me 

bashkëbiseduesit, teknokratëve dhe diplomatëve 

turq i bie një detyrë e madhe. Pasi një nga pikat 

tona më të dobëta është (thembra e Akilit) mos 

realizimi ose pamundësia për të realizuar në 

mënyrë efikase meritat dhe reklamën tonë duke 

përdorur diplomacinë. 

Në periudhën e Luftës së re të Ftohtë kanë 

ndryshuar si kushtet e brendshme ashtu edhe 

kushtet e jashtme të Turqisë. Sot edhe 

marrëdhëniet Turqi-SHBA nuk janë si në 

periudhën e Luftës së Ftohtë, as kushtet e 

Turqisë së asaj kohe nuk ekzistojnë më. Nëse 

gjendja e vjetër ishte e pamundur, gjendja e re 

është rruga e të ardhmes. 

Vlerësimi i Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin 
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