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Nga Nderim Lushi – Kukës 

Lufta ekonomike që SHBA i ka shpallur 

Turqisë po rezulton në një rritje të 

papreçedentë të patriotizmit turk. Me qindra 

dhe mijëra Turq janë lëshuar rrugëve duke 

djegur dhe duke grisur simbolikisht dollarët. 

Mijëra biznese po ofrojnë oferta në këmbim 

të atyre që këmbejnë dollarët me lira Turke! 

Gjithçka është përshkallëzuar për shkak të 

arrestimit të një pastori Amerikan nga 

Turqia, i cili akuzohet si agjent i CIA-s dhe 

komplotues në grushtin e dështuar të shtetit 

ndaj Ankaras në vitin 2016. 

Analistët sqarojnë që përkeqësimi i 

marrëdhënieve mes Turqisë e SHBA-

ve vjen për disa arsye: 

1-Arrestimi nga Turqia i pastorit Amerikan 

Andrew Brunson, i cili akuzohet si 

pjesëmarrës në grushtin e dështuar të shtetit 

në vitin 2016. 

2-Turqia ka nënshkruar me Rusinë 

ndërtimin e një gazsjellësi Rusi-Turqi, 

projekt energjitik pa miratimin e SHBA-ve. 

3-Turqia kishte një rol vendimtar në 

konfliktin në SIRI, në dukje anti-Assad, por 

në thelb pro Rus dhe pro Assad. Si pasojë e 

kësaj përfshirje të Turqisë në këtë konflikt, 

planet Amerikane për një shtet Kurd 

dështuan, duke bërë kështu që Turqia të 

përfshinte dhe ushtrinë e saj në terren. 

4-Më parë Erdogan kishte nënshkruar një 

marrëveshje për blerjen e kundërajrorëve 

Rus, S-400, një armë tepër e rëndësishme 

dhe e pakonkurueshme në llojin e saj. Pra 

një vend i NATO-s, më në fund u drejtohej 

Rusëve për të mbrojtur qiejt e saj, një lëvizje 

që kishte irrituar së tepërmi Amerikanët. 

5-Në vitin 2016 Turqia përjetoi një grusht 

shteti të dështuar, komplot që sipas Turqisë 

është vepër e drejtpërdrejtë e CIA-s dhe e 

Amerikës, së fundmi gjykatat e Turqisë kanë 

lëshuar disa mandate arresti për shumë 

ushtarakë amerikanë të implikuar në 

komplot. 

6-Turqia, si pak vende të tjera në botë, ka 

tërhequr depozitat e saj të arit që mbahen në 

tokën Amerikane. 
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7-Së fundmi Turqia ka sinjalizuar afrimin e 

saj me BRICS (një organizatë e 

bashkëpunimit ekonomik mes Brazilit, Kinës, 

Indisë, Rusisë dhe Afrikës së Jugut), një 

lëvizje që sinjalizon braktisjen e saj nga çdo 

gjë që ka lidhje me dollarin, heqjen e bazës 

Amerikane dhe daljen e saj nga NATO. 

Këto janë disa nga arsyet e luftës ekonomike 

Turqi-Amerikë! 
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Një hollësi e rëndësishme në krizën e valutës së Turqisë 

 

Murat Yetkin 

Le të jemi të sinqertë: Lira turke ishte gati 

duke iu drejtuar kundrejt një krize, por 

deklarata e presidentit të Shteteve të 

Bashkuara Donald Trump e nxehu dhe më 

tej krizën dhe përshpejtuan rënien e saj. 

Natën e së dielës së 12 gushtit ishte 

pothuajse një makth për zhvlerësimin e lirës 

tuke kundër dollarit amerikan dhe euros. 

Duke ndjekur një raport ku thuhej se 

presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan 

citonte “planet B dhe C”, nëse industrialistët 

do të nxitonin në banka për të tërhequr 

dollarët e tyre, lira preku fundin e saj më të 

ulët të vlerës, duke shkuar në 7.22 aq shpejt 

kur tregjet e Zelandës së Re, Australisë dhe 

tregjet aziatike u hapën si pasojë e 

ndryshimit kohor. Pas deklaratës së ministrit 

të thesarit dhe financave Berat Albayrak në 

10 gusht për “një qasje të re” fjalët e 

Erdoğanit u cilësuan sikur të sinjalizonin për 

ngrirjen e depozitave të valutës së huaj në 

banka. 

Një përplasje e mundshme e tregut u 

shmang kur Albayrak, ia mohoi atë mundësi 
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kryeredakorit të Hurriyetit Vahap Munyar, i 

cili ndaloi rënien para mesnatës. Kjo u pasua 

nga Banka Qendrore e Turqisë, e cila 

lajmëroi në orët e para të ditës se ajo ishte e 

gatshme që të siguronte likuiditete, në 

kushtet e lirës, valutës dhe arit ndaj të tëra 

bankave që kërkonin. Në një postim në 

tuitter, drejtori i komunikimit të Erdoğanit, 

Fahrettin Altun tha se Erdoğan nuk kishte 

nënkuptuar sekuestrimin e valutës së huaj në 

llogaritë bankare dhe se kjo ishte një 

keqinterpretim. Zyra e Prokurorëve të 

Stambollit tha se hetimet u hapën kundër 

llogarive të mediave sociale, të cila 

transmetonin lajme të rreme duke kërcënuar 

“sigurinë ekonomike” të Turqisë, sipas 

Ligjit mbi Tregjet e Kapitalit. 

Ndërkohë, Adnan Bali, menaxheri i 

përgjithshëm i bankës më të madhe të 

Turqisë, İş Bankası, iu bashkua shfaqjeve të 

drejtpërdrejta televizive, për të thënë se 

kishte arsye finaciare për rënien e lirës, por 

nuk ishte e mundur për ta shpjeguar 

gjendjen vetëm në parametra financiarë. Ai 

tha se dyshonte gjithashtu një operacion 

politikisht të motivuar mbi ekonominë turke. 

Ky ishte një ndikim sigurues në tregje, pasi 

Bali ka qenë i njohur si një ekonomist “që 

nuk fliste broçkulla” dhe i besueshëm. 

Partitë e opozitës bënë gjithashtu vërejtje 

duke bërë të ditur qortimin e qëndrimit 

amerikan të “përpjekjes për të turpëruar 

kombin turk”. Faik Öztrak, zëvendëskryetar 

i partisë më të madhe opozitare Partisë 

Popullore Republikane (CHP), tha se ata 

qortojnë politikat e Erdoğanit, por qëndrojnë 

me popullin turk kundër sulmeve të 

SH.B.A.-së. 

Në pasdite, Erdoğani vetë tha në një fjalim 

publik se sekuestrimi i depozitave në valutë 

ishte jashtë diskutimit dhe se Turqia mund të 

përmbahet në ekonominë e tregut të lirë 

edhepse “është nën një rrethim ekonomik”. 

Por më interesante, ishte mbështetja e 

papritur për Turqinë nga Gjermania në 13 

gusht, pasi Rusia, Italia dhe Irani shprehën 

mbështetjen në 12 gusht. Kancelarja 

gjermane Angela Merkel tha se Gjermania 

do që ta shohë Turqinë të përparojë 

ekonomikisht, e cila është “gjithashtu në 

interesat e (Gjermanisë)”. Ajo tha se: 

“Askush … nuk ka interes për një 

destabilizim ekonomik të Turqisë, por 

sigurisht gjithçka duhet bërë, për shembull 

një bankë qendrore e pavarur mund të 

punojë dhe kështu me radhë”. 

Erdoğan pritet të bëjë një vizitë në Gjermani 

në shtator dhe një delegacion gjerman i 
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tregtisë dhe industrisë i shkallës së lartë 

pritet që të vizitojë Turqinë në tetor për 

lidhje më të mira. Tanimë ka më shumë se 

7,000 kompani gjermane në Turqi. 

Gjithashtu është interesante të shohësh se 

duke folur për krizën turke, udhëheqësit e 

botës nga Merkeli deri tek presidenti rus 

Vladimir Putin, janë duke i shprehur 

reagimet e tyre ndaj presidentit të SH.B.A.-

së Donald Trump, i cili është duke shfaqur 

fuqinë e tij, veçanërisht kur ai është duke u 

përpjekur të përdorë sanksionet dhe tarifat 

ekonomike, si një armë politike ndaj 

rivalëve ekonomikë të vendit të tij, duke 

përfshirë Kinën dhe Bashkimin Europian. 

Në BE ekziston një ndjenjë e dukshme 

kundër Erdoğanit, por kur bëhet fjalë për 

goditjet e Trump kundër Erdoğanit që 

dobëson ekonominë turke, ekziston 

gjithashtu një rezistencë e dukshme atje. Ajo 

mbase nuk është në mbështetje të Erdoğanit, 

por për mirëqenien e Turqisë, e cila është e 

rëndësishme për mbrojtjen europiane, ashtu 

siç u bë e ditur nga Gjermania, si dhe 

ekonomitë europiane, siç u bë e ditur nga 

Italia 

Tumpi ia doli mbanë që të bashkonte 

udhëheqësit nga Merkeli tek Putini në 

mbështetje të Turqisë, si dhe bankat dhe 

partitë opoztare në Turqi, në mbështetje të 

qeverisë kundër tyre. 
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Si e shikon Turqia krizën që jetohet me ShBA-në? 
Metin Xhelali 

Artikulli i plotë i Presidentit Recep Tayyip 

Erdogan i publikuar në gazetën amerikane 

“The New York Times”. 

Ankara, Turqi – Turqia dhe ShBA-ja janë 

partnerë strategjik dhe aleatë të NATO-s për 

60 vjet e fundit. Vendi ynë ka qëndruar 

pranë ShBA-së në vështirësitë e përbashkëta 

gjatë dhe pas periudhës së Luftës së Ftohtë. 

Turqia gjatë viteve që lamë pas i doli në 

ndihmë ShBA-së sa herë që u shfaq nevoja 

për këtë. Ushtarët tanë kanë derdhur gjak së 

bashku gjatë Luftës së Koresë. Në vitin 1962 

administrata e Kennedyt tërhoqi raketat 

“Jupiter” nga Turqia dhe Italia, me qëllim që 

Bashkimi Sovjetik ti tërheq raketat e saj nga 

Kuba. Kur administrata e Uashingtonit i 

besonte miqve dhe aleatëve dhe dëshironte ti 

kundërpërgjigjet sulmit terrorist të 11 

shtator, ne dërguam trupat tona në 

Afganistan për të ndihmuar që misioni i 

NATO-s në këtë vend të ketë sukses. 

Mirëpo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

shume herë dhe vazhdimisht dështoi në 

kuptimin dhe respektimin e shqetësimeve të 

popullit turk dhe gjatë viteve të fundit edhe 

partneriteti ynë u sfidua me 

mosmarrëveshje. Fatkeqësisht përpjekjet 

tona që këtë tendencë të rrezikshme ta 

kthejmë në drejtim të kundërt mbetën pa 

rezultate. Në qoftë se ShBA-ja nuk 

respekton sovranitetin e Turqisë dhe nuk 

dëshmon se kupton rreziqet me të cilat 

ballafaqohet populli ynë partneriteti ynë do 

të rrezikohet. 

Më 15 korrik 2016 Turqia u sulmua nga 

anëtarët e një grupi të errët të udhëhequr nga 

Fetullah Gulen nga një vendbanim në zonën 

rurale të Pensilvanisë, i cili nga ana e 

qeverisë turke zyrtarisht njihet si organizatë 

terroriste gyleniste (FETO). Antarët e 

FETO-s ndërmorën një tentativë të 

përgjakshme për grusht shteti. Atë natë me 

miliona qytetarë dolën nëpër rrugë me 

ndjenja të besnikërisë ndaj atdheut, ashtu si 

populli i Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

pas sulmeve në Pearl Harbour dhe të 11 

shtatorit. 251 civilë të pafajshëm, në mesin e 

të cilëve edhe shoku im i dashur Erol Olçok 

dhe i biri i tij Abdullah Tayyip Olçok, të 

cilët udhëhiqnin fushatat e mia zgjedhore, 

paguan çmimin më të shtrenjtë për lirinë e 

vendit. Mirëpo sikur skuadra e vdekjes, e 
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cila atë natë ishte vënë pas meje dhe familjes 

time, të kishte sukses, edhe unë do të isha në 

mesin e këtyre personave. 

Populli turke priste që ShBA-ja të dënojë me 

një gjuhë të prerë këtë sulm dhe të 

solidarizohet me liderët e zgjedhur turq, por 

ShBA-ja nuk e bërë këtë. Reagimi që Shtetet 

e Bashkuara të Amerikës dhanë ndaj këtij 

sulmi ishte mjaftë larg nga e kënaqshmja. 

Në vend se të jetë pranë demokracisë turke, 

zyrtarët e ShBA-së në mënyrë të kujdesshme 

bënë thirrje për “stabilitet, paqe dhe 

vazhdimësi në Turqi”. Ndërkaq në bazë të 

marrëveshjes dypalëshe, ShBA-ja deri më 

sot nuk shënoi asnjë progres për kërkesën e 

Turqisë për ekstradimin e Fetullah Gulenit. 

Ndërkaq një burim tjetër i zhgënjimit që u 

jetua në marrëdhëniet dypalëshe ka të bëjë 

me partneritetin e ShBA-së me organizatën 

separatiste terroriste PYD/YPG që është 

fraksion i PKK-së në Siri. PKK-ja është një 

organizatë e armatosur terroriste, e cila prej 

vitit 1984 e këtej është përgjegjëse për 

vdekjen e mijëra qytetarëve turq dhe një 

organizatë e përfshirë në listën e grupeve 

terroriste nga ana e Shteteve të Bashkuara të 

Amerikës. Sipas supozimeve të autoriteteve 

turke, Uashingtoni gjatë viteve të fundit ka 

përdorur 5 mijë maune dhe 2 mijë avionë 

transportues për të dërguar armë organizatës 

terroriste PYD/YPG. 

Qeveria ime shumë herë u përcolli zyrtarëve 

amerikan shqetësimet në lidhje me vendimin 

për furnizimin e aleatëve të tyre, fraksionit 

të PKK-së në Siri, me armë dhe pajisje 

ushtarake dhe trajnimin e tyre. Por, 

fatkeqësisht ata mbetën të shurdhër ndaj 

shqetësimeve tona dhe armët amerikane u 

përdorën kundër civilëve dhe forcave të 

sigurisë në Siri, Irak dhe Turqi. 

Ndërkaq gjatë javëve të fundit ShBA-ja bëri 

hapa të shumta në drejtim të përshkallëzimit 

të tensionimit me Turqinë, me arsyetim të 

arrestimit nga policia turke të shtetasit 

amerikan, Andrew Brunson të akuzuar për 

ndihmë të organizatave terroriste. Presidenti 

Trump në vend se të respektojë procesin 

gjyqësor, për të cilin e paralajmërova disa 

herë gjatë takimeve dhe fjalimeve, bëri 

kërcënime të hapura ndaj një vendi mik e 

aleat të ShBA-së dhe vendosi sanksione ndaj 

disa anëtarëve të kabinetit tim. Ky vendim 

është i papranueshë, pa logjikë dhe dëmton 

miqësinë tonë, e cila vazhdon për shumë 

vite. 

Ndërsa Turqia ndaj këtyre kërcënimeve u 

kundërpërgjigj me masa të njëjta ndaj disa 
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zyrtarëve amerikanë. Mirëpo ne do ti 

qëndrojmë besnik parimit të njëjtë. Përpjekja 

për të detyruar qeverinë time të ndërhyjë në 

procesin gjyqësor është në kundërshtim me 

kushtetutën dhe vlerat e përbashkëta 

demokratike. 

Në qoftë se ShBA-ja refuzon të dëgjojë, 

atëherë Turqia do të vazhdojë ti kryej vet 

punët e saj ashtu siç veprojë edhe shumë 

herë tjera. Në vitet e 70-ta qeveria turke 

krahas kundërshtimeve të Uashingtonit 

ndërhyri në Qipro për të parandaluar 

gjenocidin grek ndaj bashkëkombësve të saj 

në këtë ishull. Ndërkaq nëse shikojmë në një 

të kaluar të afërt Uashingtoni nuk mori 

seriozisht shqetësimet për kërcënimin ndaj 

sigurisë tonë kombëtare që vinte nga veriu i 

Sirisë, gjë që përfundoi me dy operacione 

ushtarake të cilat ndërprenë lidhjen e 

DAESH-it me kufijtë e NATO-s dhe 

spastrimin e qytetit Afrin nga organizata 

terroriste YPG. Ashtu si në këto dy shembuj 

ne edhe në të ardhme do ti hedhim hapat e 

nevojshme për mbrojtjen e interesave tona 

kombëtare. 

Hapat e njëanshme kundër Turqisë, të 

hedhura nga një aleat i vjetër i saj në një 

kohë kur e keqja është në pritë në çdo vend 

të botës, do të dëmtojnë vetëm interesat dhe 

sigurinë e ShBA-së. Uashingtoni duhet të lë 

mënjanë mendimet e gabuara se 

marrëdhëniet tona mund të jenë asimetrike 

deri sa nuk është bërë vonë dhe të pranojë 

realitetin se Turqia ka alternativa tjera. Në 

qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

nuk ndryshojnë trendin e njëanshëm dhe të 

mosrespektimit, atëherë Turqia do të fillojë 

të kërkojë miq dhe aleatë të rinj. 
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Amerika mund të përballet në luftë me 
Turqinë 

NGA: MICHAEL RUBIN  

 

SHBA-të s’do të ndërmarrin ndonjë sulm 

kundër Turqisë tani afër apo të futen 

ushtarakisht në territorin e vendit aleat të 

NATO-s, por udha në të cilën Presidenti 

Erdogan e ka futur Turqinë sugjeron se në 

vend të partneritetit dhe bashkëpunimit, në 

të ardhmen do të ketë armiqësi dhe 

konflikte. 

15 vite më parë ishte thjesht një roman i 

shkruar me nacionalizëm të tepruar e me 

teori të çmendura komploti, por në Turqi u 

shit shumë shpejt. 

Bëhet fjalë për librin e shkrimtarëve turq 

Orkun Ucar dhe Burak Turna, i titulluar 

“Stuhia e Metalit’, ku imagjinohej një luftë 

midis SHBA-ve dhe Turqisë. SHBA-të 

pushtonin Stambollin ndërsa një agjent turk 

hakmerrej duke vjedhur një predhë 

bërthamore e duke e lëshuar në Uashington. 

Rusia e Kina, si përfundim, i vinin Turqisë 

në ndihmë. Fantazitë në libër shkonin shumë 

larg, por analistët në atë kohë thoshin se 

mundësitë që Turqia dhe Amerika të 

futeshin në luftë ishin në fakt reale. Ka 

ardhur koha të pranojmë që kishin të drejtë. 

Jo, SHBA-të s’do të ndërmarrin ndonjë sulm 

kundër Turqisë tani afër apo të futen 

ushtarakisht në territorin e vendit aleat të 

NATO-s, por udha në të cilën Presidenti 

Erdogan e ka futur Turqinë sugjeron se në 

vend të partneritetit dhe bashkëpunimit, në 

të ardhmen do të ketë armiqësi dhe 

konflikte. Ndoshta jo tani, por nuk është e 

pamendueshme që Turqia e Amerika të 

përballen ushtarakisht një ditë. 

Shikoni rrugën që ka ndjekur Erdogani deri 

tani: 

Erdogani është më i afërt me Rusinë dhe 

Iranin sesa më SHBA-të. Ka pasur disa zëra 

në Uashington që Amerika duhet të fajësojë 

veten për prishjen e marrëdhënieve, por nuk 

është aspak ashtu. Erdogani nuk i ktheu sytë 

nga Rusia sepse SHBA-të nuk po 

mbështesnin turqit. Në fund të fundit, Moska 

strehoi udhëheqësit e kurdëve të Sirisë, 
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ndërsa Uashingtoni pranoi kërkesën e 

Ankarasë për t’i mbajtur kurdët të izoluar. 

Kur kurdët e Sirisë sulmuan forcat pushtuese 

turke, e bënë me Kallashnikovë dhe me 

granatë-hedhës të marra nga Rusia dhe nga 

klientët e tyre, jo nga SHBA-të. Turqia i ka 

kthyer sytë drejt Rusisë për shkak të frymës 

anti-amerikane që ekziston e rrënjosur thellë 

mes udhëheqësve të saj. Anti-amerikanë, 

anti-NATO, anti-perëndimorë… këto janë 

fjalët kyçe nëpër fjalimet e Erdoganit. 

Ushtria turke, dikur fortesë e laikëve, është 

kthyer tashmë në lokomotivë të islamit. Çdo 

oficer, deri te togerë-kolonelët, kanë ardhur 

në karrierë gjatë kohës së Erdoganit. Për 

shkak manipulimit me emërimet, të gjithë 

oficerët me dy, tre e deri në katër yje 

gradash, sot janë njerëz të Erdoganit. 

Komandanti i Përgjithshëm i Ushtrisë Turke, 

Hulusi Akar, ka tradhtuar kolegët dhe 

betimin e tij për hir të ambicies personale. 

Fetih TV  shfaqi javët e fundit pamje që 

tregonin se si mullahët islamikë (që njihen 

për qëndrime të ashpra) po vizitonin njësitë 

ushtarake turke. Dogu Perincek, udhëheqësi 

filozofik i ushtrisë turke, është një ish maoist 

me ide shumë të forta kundër NATO-s dhe 

pro Rusisë. Adnan Tanriverdi, këshilltari 

ushtarak i Erdoganit, është një islamik që 

themeloi agjencinë SADAT, që tani është 

bërthama e milicisë personale të Erdoganit, 

e ngjashme me Gardën Islamike 

Revolucionare të Iranit. 

Mes ushtrisë turke ka mbetur shumë pak 

disiplinë. Erdogani ka shkarkuar shumicën e 

oficerëve profesionistë. Ata që kanë mbetur 

bëjnë video se si nderohen mafiozë si Sedat 

Peker apo Burak Doner. Ndonëse SHBA-të 

mund të mos duan luftë të hapur me 

Turqinë, nuk është a papërfytyrueshme që 

një islamik radikal brenda rangjeve të 

ushtrisë turke të ndërmarrë veprime që mund 

të imponojnë përgjigje. 

Veç kësaj, ka akuza për sponsorizim 

terroristësh. Është thënë se Erdogani ka 

mbështetur dhe ka armatosur shumë 

udhëheqës të Hamasit. Shteti Islamik mund 

të mos kishte ekzistuar fare në Irak dhe në 

Siri sikur Turqia të mos i kishte hapur dyert 

për dhjetëra mijëra luftëtarë të huaj. Disa e-

mail-e që thuhej se ishin të dhëndrit të 

Erdoganit, tregonin se si ai përfitonte të 

ardhura nga ekzistenca e Shtetit Islamik. 

Kur një gazetar turk akuzonte se kishte foto 

që tregonin se Erdogani po armatoste një 

grupim në Siri që kishte lidhje me Al 

Kaedën, ai gazetar u burgos. Perëndimi 

mund të duartrokasë princin saudit 

Muhamed Bin Selman për shtypjen që u 

kanë bërë ekstremizmit, edhe pse sauditët e 
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kanë sponsorizuar vetë për dhjetëra vite, por 

punën e tyre tani po e vazhdon Turqia në 

Azi, në Afrikë dhe në Europë. Financimi i 

xhamive radikale nga Turqia tregon që tani 

ai shtet po indoktrinon, po financon dhe po 

stërvit një brez të ri ekstremistësh. 

Kërcënimet turke kundër SHBA-ve dhe 

aleatëve të tyre po bëhen më të shpeshta. 

Kur kompania amerikane nga Hjustoni, 

“Noble Energy”, filloi në vitin 2011 të 

kërkojë naftë në ujërat territoriale të Qipros, 

Ministri turk Egemen Bagis e paralajmëroi 

personelin amerikan të mos futet në rajon, 

dhe tha: “Prandaj e kemi marinën. I kemi 

stërvitur për këtë punë. I kemi armatosur për 

këtë punë. Të gjitha mundësitë janë të 

hapura. Mund të bëjmë gjithçka.” 

Sugjerimet e fundit të Erdoganit për të 

krijuar një “ushtri islami” në mendjen e tij 

nuk janë thjesht retorikë. 

Turqia ka qenë gjithnjë revanshiste, por 

teksa ekonomia e tyre po tkurret (monedha 

turke ka humbur më shumë se gjysmën e 

vlerës gjatë udhëheqjes së tij), Erdogani i ka 

shtuar pretendimet për territoret e fqinjëve. 

Mendoni pak këtë: Turqia ka një të tretën e 

territorit në Qipro; kontrollon territor në Irak 

dhe në Siri kundër dëshirës së qeverive në të 

dy vendet. Muajt e fundit ka pasur 

mosmarrëveshje territoriale në Greqi dhe në 

Bullgari. Edhe një herë, kjo nuk është 

thjesht retorikë: incidentet midis Greqisë 

dhe Turqisë kanë arritur kulmin kohët e 

fundit. 

Perëndimi ka një problem me Turqinë dhe 

është budallallëk të mendohet e kundërta. 

Po, Turqia është një vlerë e madhe 

strategjike, por ka humbur tashmë. Ka 

kaluar në anën e Rusisë, njësoj si Egjipti dhe 

Libia gjatë Luftës së Ftohtë. Ndryshimi në 

atë kohë ishte që Perëndimi e pranoi 

humbjen dhe mori masa për të kufizuar 

dëmet; nuk shtirej sikur vazhdonin të kishin 

një aleancë dhe t’i lejonin armiqtë të kishin 

lejekalim në sekretet e tyre të mbrojtjes, dhe 

as nuk ndante me ta informacione strategjike 

apo teknologjinë më të fundit të avionëve. 

Diplomatët dhe analistët diskutojnë shpesh 

se Turqia e Erdoganit ka nevojë për një 

angazhim më të madh e më të kujdesshëm, 

në vend të shtrëngimeve të ashpra. Por 

historia ka treguar se masa të tilla japin 

shumë pak rezultat. Në fakt, armiqësia nga 

turqit është rritur shumë gjatë këtyre viteve, 

gjë që është mohuar nga NATO e nga 

presidentët amerikanë Bush e Obama. 

Përpjekjet për t’u angazhuar në mënyrë 

diplomatike me Erdoganin sot duken si 

përpjekjet e 30 viteve më parë për ta bërë 

Sadam Huseinin të kthehej në udhëheqës të 
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moderuar. Më 15 Qershor të vitit 1990, i 

ndjeri Senator Arlen Specter, shpjegoi se pse 

po i kundërshtonte sanksionet kundër Irakut. 

“Ekziston një mundësi, ose MBASE 

ekziston një mundësi, që të vazhdojmë 

diskutimet me Irakun. Mendoj se nuk është 

koha e duhur për të vendosur sanksione”. 

Kur Spekteri foli në Senat, ideja se Amerika 

mund të futej në luftë me Irakun dukej 

çmenduri. Por vetëm një muaj më vonë 

veprimet e Sadamit e çuan SHBA-në drejt 

luftës. Ajo që dukej e paimagjinueshme pak 

kohë më parë tani ishte mundësi reale. 

Teksa Erdogani zgjedh rrugën e tij, SHBA-

të dhe Europa kanë detyrimin të pranojnë se 

ajo që dikur dukej e pamundur, tani është e 

mundshme. Ndonëse duhen marrë të gjitha 

masat për ta parandaluar një skenar të tillë, 

është koha që (më e pakta) të kufizohen 

dëmet në vend që të bëhet partneritet me 

Erdoganin. Ka ardhur koha të largohet gjithë 

personeli amerikan (dhe predhat e mbetura 

bërthamore) nga baza ajrore në Incirlik. 

Duhet t’u gjejmë një shtëpi tjetër, para se 

turmat nacionaliste rrotull Incirlikut të 

kthehen në shkëndija konflikti. SHBA e ka 

të domosdoshme për sigurinë e vet 

kombëtare që ta mbajë Turqinë larg 

informacionit dhe larg teknologjisë 

ushtarake, (edhe për “F-35 Joint Strike 

Fighter”), dhe të pranojë se për të 

parandaluar konfliktet e mundshme duhet të 

shtojnë përgatitjen ushtarake të vendeve si 

Greqia, Qiproja, Izraeli, Rumania, Kosova, 

Bullgaria, Iraku si dhe kurdët në Siri e Irak, 

duke i kthyer kështu përgjigje sfidës turke. 

Historianët le të debatojnë sa të duan se kush 

e ka fajin për largimin e Turqisë, por është e 

qartë që Turqia nuk është më vend mik apo 

aleat i perëndimit, por është kthyer në 

kundërshtar të mundshëm lufte./Washington 

Examiner 
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Kriza e Turqisë po zgjerohet dhe 
opsionet mbrojtëse po mbarohen 

NGA: LARRY ELLIOT  

 

 

 

Kriza financiare e një dekade më parë, goditi 

në zemër të ekonomisë globale, bankat e 

rëndësishme strategjike në Shtetet e 

Bashkuara dhe Evropë. Për rimëkëmbje u 

desh kohë dhe pas “goditjes” së madhe të 

2008-ës, pati një sërë minikrizash pasuese. 

Gjatë një periudhe 15-vjeçare, problemet në 

tregjet në zhvillim dolën në qendër të 

sistemit ndërkombëtar. Meksika, Tailanda, 

Indonezia, Koreja e Jugut, Brazili, Rusia dhe 

Argjentina, ishin të gjitha shenja 

paralajmëruese se mosfunksionimi i 

financave globale përfundimisht do të ishte i 

kushtueshëm edhe për vendet e pasura të 

zhvilluara. Për fat të keq, shenjat 

paralajmëruese u injoruan. 

Kjo është arsyeja pse kriza në Turqi ka 

rëndësi. Rimëkëmbja nga recesioni 10 vjet 

më parë ka qenë e paqëndrueshme. 

Tensionet e tregtisë janë në rritje. Reforma e 
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sistemit financiar ka qenë jo e plotë. Për 

momentin, Turqia duket si një krizë e 

lokalizuar pa efekte të rëndësishme të 

përhapjes, por ka potencial të jetë më serioze 

se kaq. 

Fillimisht duhet thënë se është një vend 

relativisht i madh, me një popullsi prej 80 

milionë banorësh dhe një ekonomi katër 

herë më të madhe se Greqia fqinje. Rëndësia 

gjeopolitike e Turqisë shkon përtej faktit se 

ajo shtrihet në Evropë dhe Azi. Si anëtare e 

NATO-s, ajo tradicionalisht është parë si 

pjesë e mbrojtjes së perëndimit kundër 

ekspansionizmit rus. Ajo është gjithashtu 

aktualisht shtëpia e 3 milionë refugjatëve 

sirianë, shumë prej të cilëve dëshirojnë të 

jetojnë në Bashkimin Evropian. 

Për më tepër, problemet e saj, përveçse 

akute, nuk janë unike. Shumë ekonomi të 

tregut në zhvillim morën hua të shumta në 

dollarë, kur normat amerikane të interesit 

ishin në nivele minimale. Rezultati ishte 

rritja e kreditimit, e cila fillon të duket e 

brishtë. 

Turqia, megjithatë, ka një veçori të vetën. 

Një krizë ekonomike dhe financiare që ka 

pirë gjatë gjithë vitit, dhe më në fund “është 

dehur”. Inflacioni ka shkuar në 15% dhe në 

mënyrë të pashmangshme do të rritet më 

shumë, sepse lira është në rënie të lirë, duke 

rënë 14% vetëm të premten. 

Kur rubla ruse ra me një shumë të ngjashme 

në 2014-ën, Banka Qendrore Ruse reagoi 

duke rritur normat e interesit me 6.5 pikë 

përqindje dhe njoftoi masa për të mbështetur 

sistemin bankar. 

Rusia kishte nxjerrë mësime nga kriza e saj 

e mëparshme, jo më pak nevoja për rezerva 

të mjaftueshme valutore për të ndihmuar në 

mbrojtjen e kursit të këmbimit. Turqia nuk 

ka xhepa të thellë dhe ka një president, 

Rexhep Tajip Erdogan, i cili ka vendosur që 

reagimi konvencional me norma më tyë larta 

interesi, ndaj një monedhe në zhytje, nuk 

është veprimi i duhur. 

Erdogani është një nga modelet e tanishme 

të liderëve të fuqishëmpor ka fatkeqësinë se 

duhet të dalë kundër dikujt që është shumë 

më i fortë se ai. Marrëdhëniet midis Turqisë 

dhe SHBA-ve nuk janë të mira. Shtëpia e 

Bardhë , është e pakënaqur që Erdogani ka 

vendosur për të blerë raketa ruse dhe jo 

amerikane. Kur Donald Trump njoftoi 

sanksionet ekonomike kundër Iranit javën e 

kaluar, Erdogan me qëllim refuzoi të merrte 

pjesë dhe, deri tani, Turqia ka refuzuar 

lirimin e një pastori amerikan, Andrew 
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Brunson, i cili mbahet nën akuza të 

diskutueshme për terrorizëm. 

Trump zgjodhi momentin e tij të mirë. Të 

premten, kur Turqia ishte në kaos, ai njoftoi 

se po dyfishonte tarifat mbi çelikun dhe 

aluminin e importuar, jetësor për ekonominë 

turke. Kjo është e njëjtë me goditjen ndaj një 

personi, kur ai është tashmë i rrëzuar. 

Erdogan ka këmbëngulur se ai nuk do të jetë 

i nënshtruar, por ka disa opsione realiste. Për 

të qenë të sigurt, Turqia mund të kërkojë të 

ushtrojë presion mbi Trump duke thënë se 

do të lërë NATO-n dhe do të krijojë lidhje 

më të ngushta me Rusinë. Erdogan mund të 

paralajmërojë BE-në se do të përballet me 

një hyrje të re të emigrantëve, nëse nuk 

negocion me Trump në emër të tij. 

Por ajo që tregjet financiare kërkojnë, nuk 

janë lëvizje diplomatike që tregojnë 

rëndësinë gjeopolitike të Turqisë, por masa 

ekonomike për të parandaluar një cunami 

potencialisht shkatërrues të shitjes gjatë 

ditëve të ardhshme. Në këtë drejtim, 

dështimi për të trajtuar shenjat e telasheve 

më herët, do të jetë i kushtueshëm. 

Përgjigjja e Erdoganit ndaj krizës financiare, 

që ndjekësit e tij duhet të kryejnë detyrën e 

tyre patriotike dhe të shkëmbejnë shpejt 

dollarët amerikanë me një lirë gjithnjë e më 

të pavlefshme turke, është qesharake. Në të 

vërtetë, ajo thjesht do të shtonte besimin në 

tregjet financiare botërore, se Turqia po 

udhëhiqet nga një njeri që ka humbur 

kontaktin me realitetin. 

Është e qartë se çfarë duhet të ndodhë. 

Turqia duhet të trajtojë tre shkaqet e 

gjendjes së saj të tanishme: një ekonomi 

mbinxehjeje; Përpjekjet e Erdoganit që nga 

rizgjedhja e tij në qershor për të parandaluar 

Bankën Qendrore nga ndërmarrja e 

veprimeve të nevojshme dhe ngecja e 

marrëdhënieve me SHBA-të. 

Për Erdogan, kjo do të thotë të hahet një 

pjatë e madhe me byrek të përulur. Ai do të 

duhet të dorëzohet në Trump mbi Brunson, 

sepse ai po dëmton ekonominë duke 

vazhduar me një luftë që nuk mund të fitojë. 

Dhe ai do të duhet të pranojë që masat e 

vështira dhe jopopullore tani janë të 

pashmangshme për të parandaluar një kolaps 

total në monedhën që çon në hiperinflacion. 

Për Erdogan, kjo do të thotë “të lëpijë aty ku 

ka pështyrë. Ai do të duhet të dorëzohet ndaj 

Trump mbi pastorin Brunson, sepse ai po 

dëmton ekonominë duke vazhduar me një 

luftë që nuk mund ta fitojë. Gjithashtu ai do 

të duhet të pranojë që masat e vështira dhe 
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jopopullore, tani janë të pashmangshme për 

të parandaluar një kolaps total në monedhën 

që çon në hiperinflacion. Normat e interesit 

janë tashmë në 17.75%, por me inflacionin e 

gatshëm për të shkuar në 20% gjatë muajve 

të ardhshëm. 

Duke gjykuar nga veprimet e tij deri më 

tani, veprimi i ardhshëm i Erdoganit do të 

jetë vendosja e kontrolleve të kapitalit. 

Megjithatë, siç thekson Paul Greer i Fidelity 

International, Turqia është një ekonomi 

relativisht e hapur dhe kërkon një sasi të 

madhe të financave nga jashtë. Kontrollet e 

kapitalit nuk do të funksiononin më vete dhe 

do të duhej të plotësoheshin nga një paketë 

shpëtimi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. 

Është ose kjo, ose një shfaqje e shokut dhe 

frikës nga Banka Qendrore. Turqia po i 

mbaron mundësitë dhe madje edhe kohën në 

dispozicion. Dhe kjo duhet të jetë një 

shqetësim për të gjithë ne./ The Guardian 
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